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ر و من غريقي كه درآن غوطه ورم تا باشد ساحل امني بيابم و نجاتي حاصل ر و من غريقي كه درآن غوطه ورم تا باشد ساحل امني بيابم و نجاتي حاصل ر و من غريقي كه درآن غوطه ورم تا باشد ساحل امني بيابم و نجاتي حاصل ر و من غريقي كه درآن غوطه ورم تا باشد ساحل امني بيابم و نجاتي حاصل بيدل بحريست بيكران و بي كنابيدل بحريست بيكران و بي كنابيدل بحريست بيكران و بي كنابيدل بحريست بيكران و بي كنا

        . . . . آيدآيدآيدآيد
، و فالن شعر چيزي جز نظم ، و فالن شعر چيزي جز نظم ، و فالن شعر چيزي جز نظم ، و فالن شعر چيزي جز نظم دة آن يكي از سخنوران بزرگ دريستدة آن يكي از سخنوران بزرگ دريستدة آن يكي از سخنوران بزرگ دريستدة آن يكي از سخنوران بزرگ دريستگويند فالن شعر بسيار خوب است و گوينگويند فالن شعر بسيار خوب است و گوينگويند فالن شعر بسيار خوب است و گوينگويند فالن شعر بسيار خوب است و گوين

        ::::ده كه ده كه ده كه ده كه نيست، و من درين ميان چون سائلي گم كرده راهي ازين در به آن در مي زنم و اينقدر فهمم بدانجا رسينيست، و من درين ميان چون سائلي گم كرده راهي ازين در به آن در مي زنم و اينقدر فهمم بدانجا رسينيست، و من درين ميان چون سائلي گم كرده راهي ازين در به آن در مي زنم و اينقدر فهمم بدانجا رسينيست، و من درين ميان چون سائلي گم كرده راهي ازين در به آن در مي زنم و اينقدر فهمم بدانجا رسي
        اينقدر دانم كه چيزي هست و من گم كرده اماينقدر دانم كه چيزي هست و من گم كرده اماينقدر دانم كه چيزي هست و من گم كرده اماينقدر دانم كه چيزي هست و من گم كرده ام

        : : : : و از استاداني درين مورد ياري جسته ام تا باشد ازين كوه و كتل و دشت و بيابان راهي بيابم كه گفته اندو از استاداني درين مورد ياري جسته ام تا باشد ازين كوه و كتل و دشت و بيابان راهي بيابم كه گفته اندو از استاداني درين مورد ياري جسته ام تا باشد ازين كوه و كتل و دشت و بيابان راهي بيابم كه گفته اندو از استاداني درين مورد ياري جسته ام تا باشد ازين كوه و كتل و دشت و بيابان راهي بيابم كه گفته اند
        بي پير مرو در خراباتبي پير مرو در خراباتبي پير مرو در خراباتبي پير مرو در خرابات
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مختلف شعر مختلف شعر مختلف شعر مختلف شعر بخصوص كه نه از شعر ميدانم و نه از نظم، نه قافيه و عروض را فهمي بر من است و نه از اشكال بخصوص كه نه از شعر ميدانم و نه از نظم، نه قافيه و عروض را فهمي بر من است و نه از اشكال بخصوص كه نه از شعر ميدانم و نه از نظم، نه قافيه و عروض را فهمي بر من است و نه از اشكال بخصوص كه نه از شعر ميدانم و نه از نظم، نه قافيه و عروض را فهمي بر من است و نه از اشكال 
        ....به ياري خداوند درين سفر طوالني قدم نهاده ام به ياري خداوند درين سفر طوالني قدم نهاده ام به ياري خداوند درين سفر طوالني قدم نهاده ام به ياري خداوند درين سفر طوالني قدم نهاده ام ، ، ، ، چيزي دستگيرم استچيزي دستگيرم استچيزي دستگيرم استچيزي دستگيرم است

        همـّتم بدرقة راه كن اي طائِر قدسهمـّتم بدرقة راه كن اي طائِر قدسهمـّتم بدرقة راه كن اي طائِر قدسهمـّتم بدرقة راه كن اي طائِر قدس
         مقصد و من نوسفرم مقصد و من نوسفرم مقصد و من نوسفرم مقصد و من نوسفرمهِهِهِِهكه دراز است ركه دراز است ركه دراز است ركه دراز است ر

وقتي شعري ميخوانم يا ميشنوم درك مي كنم كه شعر زباني است باالتر از زبان ها، آهنگي است ملكوتي و وقتي شعري ميخوانم يا ميشنوم درك مي كنم كه شعر زباني است باالتر از زبان ها، آهنگي است ملكوتي و وقتي شعري ميخوانم يا ميشنوم درك مي كنم كه شعر زباني است باالتر از زبان ها، آهنگي است ملكوتي و وقتي شعري ميخوانم يا ميشنوم درك مي كنم كه شعر زباني است باالتر از زبان ها، آهنگي است ملكوتي و 
        .... از دل بر ميخيزد و بر دل مي نشيند از دل بر ميخيزد و بر دل مي نشيند از دل بر ميخيزد و بر دل مي نشيند از دل بر ميخيزد و بر دل مي نشيندغير دنياي مادي امروز ،غير دنياي مادي امروز ،غير دنياي مادي امروز ،غير دنياي مادي امروز ،

        پس چرا بيدل؟پس چرا بيدل؟پس چرا بيدل؟پس چرا بيدل؟
اينها شاعر نبودند اينها شاعر نبودند اينها شاعر نبودند اينها شاعر نبودند ... ... ... ... دربين بزرگاني كه از وطن ما افغانستان سر بلند كرده اند، موالنا، جامي، سنائي و بيدل و دربين بزرگاني كه از وطن ما افغانستان سر بلند كرده اند، موالنا، جامي، سنائي و بيدل و دربين بزرگاني كه از وطن ما افغانستان سر بلند كرده اند، موالنا، جامي، سنائي و بيدل و دربين بزرگاني كه از وطن ما افغانستان سر بلند كرده اند، موالنا، جامي، سنائي و بيدل و 

هر هر هر هر دي آنها را بيان كننده باشد و ازين روست كه دي آنها را بيان كننده باشد و ازين روست كه دي آنها را بيان كننده باشد و ازين روست كه دي آنها را بيان كننده باشد و ازين روست كه اااارشرشرشرشاااابلكه شعر براي آنها وسيله اي بود تا افكار فلسفي، تصوفي و بلكه شعر براي آنها وسيله اي بود تا افكار فلسفي، تصوفي و بلكه شعر براي آنها وسيله اي بود تا افكار فلسفي، تصوفي و بلكه شعر براي آنها وسيله اي بود تا افكار فلسفي، تصوفي و 
غزلي را كه ميسرودند و يا بيتي را مي گفتند، يك عالم معني را در آن مي گنجانيدند كه نمي شود آنرا در كتاب ها غزلي را كه ميسرودند و يا بيتي را مي گفتند، يك عالم معني را در آن مي گنجانيدند كه نمي شود آنرا در كتاب ها غزلي را كه ميسرودند و يا بيتي را مي گفتند، يك عالم معني را در آن مي گنجانيدند كه نمي شود آنرا در كتاب ها غزلي را كه ميسرودند و يا بيتي را مي گفتند، يك عالم معني را در آن مي گنجانيدند كه نمي شود آنرا در كتاب ها 

        ....براي مردم، براي خلق، براي تودة جامعه فهم آن بيشتر و در ذهن رساتر بودبراي مردم، براي خلق، براي تودة جامعه فهم آن بيشتر و در ذهن رساتر بودبراي مردم، براي خلق، براي تودة جامعه فهم آن بيشتر و در ذهن رساتر بودبراي مردم، براي خلق، براي تودة جامعه فهم آن بيشتر و در ذهن رساتر بود. . . . گنجانيدگنجانيدگنجانيدگنجانيد
 ها چه  ها چه  ها چه  ها چه ههههدر محافل عرس خانقادر محافل عرس خانقادر محافل عرس خانقادر محافل عرس خانقا. . . .  بيدل در سرزمين ما جاي خاصي داشته و دارد بيدل در سرزمين ما جاي خاصي داشته و دارد بيدل در سرزمين ما جاي خاصي داشته و دارد بيدل در سرزمين ما جاي خاصي داشته و دارد،،،،تا جائي كه شنيده و خوانده امتا جائي كه شنيده و خوانده امتا جائي كه شنيده و خوانده امتا جائي كه شنيده و خوانده ام

 بزرگاني چون  بزرگاني چون  بزرگاني چون  بزرگاني چون ،،،، بزرگان بوده بزرگان بوده بزرگان بوده بزرگان بودهو بيدل خواني اصالً جزء مجالسو بيدل خواني اصالً جزء مجالسو بيدل خواني اصالً جزء مجالسو بيدل خواني اصالً جزء مجالس. . . . در كابل و چه در واليات بيدل خواني رواج داشته استدر كابل و چه در واليات بيدل خواني رواج داشته استدر كابل و چه در واليات بيدل خواني رواج داشته استدر كابل و چه در واليات بيدل خواني رواج داشته است
        ....موالنا خسته، استاد خليلي، مستغني، استاد بيتاب و ديگران مجالس بيدل خواني داشتندموالنا خسته، استاد خليلي، مستغني، استاد بيتاب و ديگران مجالس بيدل خواني داشتندموالنا خسته، استاد خليلي، مستغني، استاد بيتاب و ديگران مجالس بيدل خواني داشتندموالنا خسته، استاد خليلي، مستغني، استاد بيتاب و ديگران مجالس بيدل خواني داشتند

پدرم آنرا ميخواند و يگان پدرم آنرا ميخواند و يگان پدرم آنرا ميخواند و يگان پدرم آنرا ميخواند و يگان     در خانه داشتيم ودر خانه داشتيم ودر خانه داشتيم ودر خانه داشتيم وبود بود بود بود " " " " رديف دالرديف دالرديف دالرديف دال""""ن ن ن ن كه معروف به ديواكه معروف به ديواكه معروف به ديواكه معروف به ديواكتابي از بيدل كتابي از بيدل كتابي از بيدل كتابي از بيدل  دارم،  دارم،  دارم،  دارم، در خاطردر خاطردر خاطردر خاطر
من هنوز فهم آنرا نداشتم و معاني برايم چندان روشن نبود، امـّا تركيب كلمات و زيبايي بيان من هنوز فهم آنرا نداشتم و معاني برايم چندان روشن نبود، امـّا تركيب كلمات و زيبايي بيان من هنوز فهم آنرا نداشتم و معاني برايم چندان روشن نبود، امـّا تركيب كلمات و زيبايي بيان من هنوز فهم آنرا نداشتم و معاني برايم چندان روشن نبود، امـّا تركيب كلمات و زيبايي بيان . . . . بيت را برايم معني مي كردبيت را برايم معني مي كردبيت را برايم معني مي كردبيت را برايم معني مي كرد

ك ابيات بيدل را اينجا ك ابيات بيدل را اينجا ك ابيات بيدل را اينجا ك ابيات بيدل را اينجا بعداً در دوران مكتب و پوهنتون تك تبعداً در دوران مكتب و پوهنتون تك تبعداً در دوران مكتب و پوهنتون تك تبعداً در دوران مكتب و پوهنتون تك ت. . . . برايم لذتبخش بودبرايم لذتبخش بودبرايم لذتبخش بودبرايم لذتبخش بودو و و و شاعر مرا كم كم بخود جلب ميكرد شاعر مرا كم كم بخود جلب ميكرد شاعر مرا كم كم بخود جلب ميكرد شاعر مرا كم كم بخود جلب ميكرد 
با افكار و اشعار با افكار و اشعار با افكار و اشعار با افكار و اشعار و آهسته آهسته و آهسته آهسته و آهسته آهسته و آهسته آهسته . . . . مي يافتم و معني روشنتر مي شدمي يافتم و معني روشنتر مي شدمي يافتم و معني روشنتر مي شدمي يافتم و معني روشنتر مي شد    خواندم بيشتر آنرا درخواندم بيشتر آنرا درخواندم بيشتر آنرا درخواندم بيشتر آنرا در    و آنجا كه ميشنيدم و يا ميو آنجا كه ميشنيدم و يا ميو آنجا كه ميشنيدم و يا ميو آنجا كه ميشنيدم و يا مي

و اشتياق من نسبت و اشتياق من نسبت و اشتياق من نسبت و اشتياق من نسبت  من به حضرت بيدل  من به حضرت بيدل  من به حضرت بيدل  من به حضرت بيدل ارادتارادتارادتارادت. . . . حضرت موالنا عبدالقادر بيدل، عارف و شاعر بزرگ زبان دري، آشنا شدمحضرت موالنا عبدالقادر بيدل، عارف و شاعر بزرگ زبان دري، آشنا شدمحضرت موالنا عبدالقادر بيدل، عارف و شاعر بزرگ زبان دري، آشنا شدمحضرت موالنا عبدالقادر بيدل، عارف و شاعر بزرگ زبان دري، آشنا شدم
        ....ام به گام عميقتر مي شدام به گام عميقتر مي شدام به گام عميقتر مي شدام به گام عميقتر مي شد، گ، گ، گ، گ وي وي وي وي و افكار و افكار و افكار و افكاراشعاراشعاراشعاراشعاربه به به به 

         :  :  :  : زمزمه مي كردمزمزمه مي كردمزمزمه مي كردمزمزمه مي كردماين بيت اولين بيتي از بيدل كه هميشه بخاطرم بود و آنرا اين بيت اولين بيتي از بيدل كه هميشه بخاطرم بود و آنرا اين بيت اولين بيتي از بيدل كه هميشه بخاطرم بود و آنرا اين بيت اولين بيتي از بيدل كه هميشه بخاطرم بود و آنرا 
        فلك كجروشان را ببر كشد بيدلفلك كجروشان را ببر كشد بيدلفلك كجروشان را ببر كشد بيدلفلك كجروشان را ببر كشد بيدل
        هرآنچه راست بود خاِر چشم افالك استهرآنچه راست بود خاِر چشم افالك استهرآنچه راست بود خاِر چشم افالك استهرآنچه راست بود خاِر چشم افالك است

ميشه ميشه ميشه ميشه وقتي گوشم به آهنگ هاي ملكوتي استاد بزرگ موسيقي ما استاد سرآهنگ آشنا شد، بيشتر با بيدل آشنا شدم و هوقتي گوشم به آهنگ هاي ملكوتي استاد بزرگ موسيقي ما استاد سرآهنگ آشنا شد، بيشتر با بيدل آشنا شدم و هوقتي گوشم به آهنگ هاي ملكوتي استاد بزرگ موسيقي ما استاد سرآهنگ آشنا شد، بيشتر با بيدل آشنا شدم و هوقتي گوشم به آهنگ هاي ملكوتي استاد بزرگ موسيقي ما استاد سرآهنگ آشنا شد، بيشتر با بيدل آشنا شدم و ه
 غزلياتي را كه از بيدل ميخوانده، مرا به دنياي ديگري  غزلياتي را كه از بيدل ميخوانده، مرا به دنياي ديگري  غزلياتي را كه از بيدل ميخوانده، مرا به دنياي ديگري  غزلياتي را كه از بيدل ميخوانده، مرا به دنياي ديگري ....در حضر و سفر كست هاي استاد بزرگ همراه من بوده و استدر حضر و سفر كست هاي استاد بزرگ همراه من بوده و استدر حضر و سفر كست هاي استاد بزرگ همراه من بوده و استدر حضر و سفر كست هاي استاد بزرگ همراه من بوده و است

        ....ميكشاندميكشاندميكشاندميكشاند
در در در در بود بين داكتر اسداهللا حبيب كه بود بين داكتر اسداهللا حبيب كه بود بين داكتر اسداهللا حبيب كه بود بين داكتر اسداهللا حبيب كه ي ي ي ي ااااقبل در كابل، شبي در تلويزيون مشاجره قبل در كابل، شبي در تلويزيون مشاجره قبل در كابل، شبي در تلويزيون مشاجره قبل در كابل، شبي در تلويزيون مشاجره  و چندي  و چندي  و چندي  و چندي در حدود بيست سالدر حدود بيست سالدر حدود بيست سالدر حدود بيست سال

ه راجع به بيدل تحقيقات زيادي كرده و حتي رساله داكتري خود را هم ه راجع به بيدل تحقيقات زيادي كرده و حتي رساله داكتري خود را هم ه راجع به بيدل تحقيقات زيادي كرده و حتي رساله داكتري خود را هم ه راجع به بيدل تحقيقات زيادي كرده و حتي رساله داكتري خود را هم آنوقت رئيس پوهنتون كابل بود و شنيده بودم كآنوقت رئيس پوهنتون كابل بود و شنيده بودم كآنوقت رئيس پوهنتون كابل بود و شنيده بودم كآنوقت رئيس پوهنتون كابل بود و شنيده بودم ك
 است و از جانبي، آقاي داكتر امير محمد اثير كه داكتر طب بود و بعد از تقاعد در آرشيف  است و از جانبي، آقاي داكتر امير محمد اثير كه داكتر طب بود و بعد از تقاعد در آرشيف  است و از جانبي، آقاي داكتر امير محمد اثير كه داكتر طب بود و بعد از تقاعد در آرشيف  است و از جانبي، آقاي داكتر امير محمد اثير كه داكتر طب بود و بعد از تقاعد در آرشيف نوشتهنوشتهنوشتهنوشتهدر شق بيدل شناسي در شق بيدل شناسي در شق بيدل شناسي در شق بيدل شناسي 

وي وي وي وي " " " " عرفت بيدلعرفت بيدلعرفت بيدلعرفت بيدلشرح طور مشرح طور مشرح طور مشرح طور م" " " " كتاب كتاب كتاب كتاب     .... دست در دامن بيدل زده بود دست در دامن بيدل زده بود دست در دامن بيدل زده بود دست در دامن بيدل زده بود و و و و، به تصوف روي آورده، به تصوف روي آورده، به تصوف روي آورده، به تصوف روي آوردهملي افغانستان وظيفه داشتملي افغانستان وظيفه داشتملي افغانستان وظيفه داشتملي افغانستان وظيفه داشت
ن مجلس به حيث ن مجلس به حيث ن مجلس به حيث ن مجلس به حيث يييي، گويا من هم در، گويا من هم در، گويا من هم در، گويا من هم درساختساختساختساخت اين مجلس بحث مرا بي حد مشغول  اين مجلس بحث مرا بي حد مشغول  اين مجلس بحث مرا بي حد مشغول  اين مجلس بحث مرا بي حد مشغول ....بيان كنندة مطالعة عميق وي استبيان كنندة مطالعة عميق وي استبيان كنندة مطالعة عميق وي استبيان كنندة مطالعة عميق وي است

 كه خاص  كه خاص  كه خاص  كه خاص يييي پيش آمد پيش آمد پيش آمد پيش آمداااافرداي آنروز به آرشيف ملي رفتم و آنجا از داكتر اثير سراغ گرفتم، مرا بفرداي آنروز به آرشيف ملي رفتم و آنجا از داكتر اثير سراغ گرفتم، مرا بفرداي آنروز به آرشيف ملي رفتم و آنجا از داكتر اثير سراغ گرفتم، مرا بفرداي آنروز به آرشيف ملي رفتم و آنجا از داكتر اثير سراغ گرفتم، مرا ب. . . .  حضور داشتم حضور داشتم حضور داشتم حضور داشتمندهندهندهندهشنوشنوشنوشنو
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  ت

و من و من و من و من . . . .  از دفترش نشستيم و يكي دو ساعت از بيدل گفتيم از دفترش نشستيم و يكي دو ساعت از بيدل گفتيم از دفترش نشستيم و يكي دو ساعت از بيدل گفتيم از دفترش نشستيم و يكي دو ساعت از بيدل گفتيم اي اي اي ايگوشهگوشهگوشهگوشهمردم صوفي مشرب است، استقبال كرد و هر دو در مردم صوفي مشرب است، استقبال كرد و هر دو در مردم صوفي مشرب است، استقبال كرد و هر دو در مردم صوفي مشرب است، استقبال كرد و هر دو در 
 مرا به  مرا به  مرا به  مرا به ،،،،از وي خواستم كه اگر امكان داشته باشد، مرا به شاگردي خويش در مكتب بيدل بپذيرد و به اصطالح تصوفاز وي خواستم كه اگر امكان داشته باشد، مرا به شاگردي خويش در مكتب بيدل بپذيرد و به اصطالح تصوفاز وي خواستم كه اگر امكان داشته باشد، مرا به شاگردي خويش در مكتب بيدل بپذيرد و به اصطالح تصوفاز وي خواستم كه اگر امكان داشته باشد، مرا به شاگردي خويش در مكتب بيدل بپذيرد و به اصطالح تصوف

: : : :  گفت گفت گفت گفت....دددد وي بسيار اظهار خوشي كرد و به من وعده داد كه درين راه هرچه از دستش برآيد دريغ نكن وي بسيار اظهار خوشي كرد و به من وعده داد كه درين راه هرچه از دستش برآيد دريغ نكن وي بسيار اظهار خوشي كرد و به من وعده داد كه درين راه هرچه از دستش برآيد دريغ نكن وي بسيار اظهار خوشي كرد و به من وعده داد كه درين راه هرچه از دستش برآيد دريغ نكن....مريدي قبول كندمريدي قبول كندمريدي قبول كندمريدي قبول كند
 و  و  و  و !!!! است بايد بدست آوري است بايد بدست آوري است بايد بدست آوري است بايد بدست آوريديوانديوانديوانديوان بيدل كه عبارت از چهار  بيدل كه عبارت از چهار  بيدل كه عبارت از چهار  بيدل كه عبارت از چهار كلياتكلياتكلياتكليات اينست كه يك دوره از  اينست كه يك دوره از  اينست كه يك دوره از  اينست كه يك دوره از ،،،، چيزي كه بايد كرد چيزي كه بايد كرد چيزي كه بايد كرد چيزي كه بايد كرددر اولدر اولدر اولدر اول

 از كتاب طور معرف و  از كتاب طور معرف و  از كتاب طور معرف و  از كتاب طور معرف و ....همچنان مرا تشويق كرد كه نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي را هم اگر امكان داشته باشد پيدا كنيهمچنان مرا تشويق كرد كه نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي را هم اگر امكان داشته باشد پيدا كنيهمچنان مرا تشويق كرد كه نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي را هم اگر امكان داشته باشد پيدا كنيهمچنان مرا تشويق كرد كه نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي را هم اگر امكان داشته باشد پيدا كني
    """"انتشارات بيهقيانتشارات بيهقيانتشارات بيهقيانتشارات بيهقي""""كتابفرشي كتابفرشي كتابفرشي كتابفرشي اول آن تازه از چاپ بر آمده و در اول آن تازه از چاپ بر آمده و در اول آن تازه از چاپ بر آمده و در اول آن تازه از چاپ بر آمده و در شرحي كه در آن نوشته بود، صحبت كرد كه جلد شرحي كه در آن نوشته بود، صحبت كرد كه جلد شرحي كه در آن نوشته بود، صحبت كرد كه جلد شرحي كه در آن نوشته بود، صحبت كرد كه جلد 

. . . . من با يكدنيا خوشي از وي جدا شدم و گفتم كه هميشه بديدنش خواهم آمد تا درين راه مرا ياري كندمن با يكدنيا خوشي از وي جدا شدم و گفتم كه هميشه بديدنش خواهم آمد تا درين راه مرا ياري كندمن با يكدنيا خوشي از وي جدا شدم و گفتم كه هميشه بديدنش خواهم آمد تا درين راه مرا ياري كندمن با يكدنيا خوشي از وي جدا شدم و گفتم كه هميشه بديدنش خواهم آمد تا درين راه مرا ياري كند. . . . موجود استموجود استموجود استموجود است
اپ مجدد آن اپ مجدد آن اپ مجدد آن اپ مجدد آن  گفتند فعالً موجود نيست و چ گفتند فعالً موجود نيست و چ گفتند فعالً موجود نيست و چ گفتند فعالً موجود نيست و چ....و سراغ كليات بيدل را گرفتمو سراغ كليات بيدل را گرفتمو سراغ كليات بيدل را گرفتمو سراغ كليات بيدل را گرفتماينبود كه انتشارات بيهقي سرزدم اينبود كه انتشارات بيهقي سرزدم اينبود كه انتشارات بيهقي سرزدم اينبود كه انتشارات بيهقي سرزدم اولين كارم اولين كارم اولين كارم اولين كارم 

 اما شرح طور معرفت را كه تازه از طبع برآمده بود، خريدم و هم يك  اما شرح طور معرفت را كه تازه از طبع برآمده بود، خريدم و هم يك  اما شرح طور معرفت را كه تازه از طبع برآمده بود، خريدم و هم يك  اما شرح طور معرفت را كه تازه از طبع برآمده بود، خريدم و هم يك ....در بر بگيرددر بر بگيرددر بر بگيرددر بر بگيردرا را را را زير كار است شايد چندين وقت زير كار است شايد چندين وقت زير كار است شايد چندين وقت زير كار است شايد چندين وقت 
كه از قديم آشنايم بود و هميشه از وي كتاب مي خريدم رفتم و آنجا كه از قديم آشنايم بود و هميشه از وي كتاب مي خريدم رفتم و آنجا كه از قديم آشنايم بود و هميشه از وي كتاب مي خريدم رفتم و آنجا كه از قديم آشنايم بود و هميشه از وي كتاب مي خريدم رفتم و آنجا     ييييدر كتاب فروشيدر كتاب فروشيدر كتاب فروشيدر كتاب فروشي. . . . جلد نقد بيدل هم بدست آوردمجلد نقد بيدل هم بدست آوردمجلد نقد بيدل هم بدست آوردمجلد نقد بيدل هم بدست آوردم

    موجود استموجود استموجود استموجود استر نزدش ر نزدش ر نزدش ر نزدش دددد كه كليات بيدل  كه كليات بيدل  كه كليات بيدل  كه كليات بيدل مي شناسندمي شناسندمي شناسندمي شناسندكسي را كسي را كسي را كسي را  مگر  مگر  مگر  مگر ،،،،ندندندندفعالً ندارفعالً ندارفعالً ندارفعالً ندار :  :  :  : ددددننننسراغ كليات بيدل را گرفتم برايم گفتسراغ كليات بيدل را گرفتم برايم گفتسراغ كليات بيدل را گرفتم برايم گفتسراغ كليات بيدل را گرفتم برايم گفت
هفته بعد رفتم هفته بعد رفتم هفته بعد رفتم هفته بعد رفتم      وقتي يك وقتي يك وقتي يك وقتي يك....به من وعده كرد تا يكهفته برايم جواب ميدهدبه من وعده كرد تا يكهفته برايم جواب ميدهدبه من وعده كرد تا يكهفته برايم جواب ميدهدبه من وعده كرد تا يكهفته برايم جواب ميدهد    ....اما از آن كمتر استفاده ميكند، شايد بفروشداما از آن كمتر استفاده ميكند، شايد بفروشداما از آن كمتر استفاده ميكند، شايد بفروشداما از آن كمتر استفاده ميكند، شايد بفروشد

        ....، كتاب ها را بدست آوردم، كتاب ها را بدست آوردم، كتاب ها را بدست آوردم، كتاب ها را بدست آوردمدربدل پول ناچيزيدربدل پول ناچيزيدربدل پول ناچيزيدربدل پول ناچيزيكتاب ها را برايم داد و كتاب ها را برايم داد و كتاب ها را برايم داد و كتاب ها را برايم داد و 
اوضاع سياسي روز بروز تاريكتر ميشد و زندگي در شهر كابل روز بروز قيدتر، و همه در صدد آن اوضاع سياسي روز بروز تاريكتر ميشد و زندگي در شهر كابل روز بروز قيدتر، و همه در صدد آن اوضاع سياسي روز بروز تاريكتر ميشد و زندگي در شهر كابل روز بروز قيدتر، و همه در صدد آن اوضاع سياسي روز بروز تاريكتر ميشد و زندگي در شهر كابل روز بروز قيدتر، و همه در صدد آن اما متاسفانه اما متاسفانه اما متاسفانه اما متاسفانه 

بر من هم چون روزگار تنگ بر من هم چون روزگار تنگ بر من هم چون روزگار تنگ بر من هم چون روزگار تنگ . . . . بودند كه چطور وطن را ترك نموده با خانواده و عيال و فرزند راهي ديار غربت گردندبودند كه چطور وطن را ترك نموده با خانواده و عيال و فرزند راهي ديار غربت گردندبودند كه چطور وطن را ترك نموده با خانواده و عيال و فرزند راهي ديار غربت گردندبودند كه چطور وطن را ترك نموده با خانواده و عيال و فرزند راهي ديار غربت گردند
دگي تنگتر ميشد كه ناگزيز بودم وطن را دگي تنگتر ميشد كه ناگزيز بودم وطن را دگي تنگتر ميشد كه ناگزيز بودم وطن را دگي تنگتر ميشد كه ناگزيز بودم وطن را ه داشتم انكشافي رونما بود اما محيط زنه داشتم انكشافي رونما بود اما محيط زنه داشتم انكشافي رونما بود اما محيط زنه داشتم انكشافي رونما بود اما محيط زنككككآمده بود با وجودي كه در كاري آمده بود با وجودي كه در كاري آمده بود با وجودي كه در كاري آمده بود با وجودي كه در كاري 

        ::::آمد كه آمد كه آمد كه آمد كه بيت بيت بيت بيت ين ين ين ين ، ا، ا، ا، افال زدمفال زدمفال زدمفال زدمزمان زمان زمان زمان     وقتي به ديوان حافظ طبق رسموقتي به ديوان حافظ طبق رسموقتي به ديوان حافظ طبق رسموقتي به ديوان حافظ طبق رسم. . . . ايمايمايمايمترك نمترك نمترك نمترك نم
         چون هردم چون هردم چون هردم چون هردمعيشعيشعيشعيشمرا در مجلس جانان چه جاي مرا در مجلس جانان چه جاي مرا در مجلس جانان چه جاي مرا در مجلس جانان چه جاي 

        جرس فرياد ميدارد كه بر بنديد محمل هاجرس فرياد ميدارد كه بر بنديد محمل هاجرس فرياد ميدارد كه بر بنديد محمل هاجرس فرياد ميدارد كه بر بنديد محمل ها
يدم و ديگر موقع دوباره ديدن يدم و ديگر موقع دوباره ديدن يدم و ديگر موقع دوباره ديدن يدم و ديگر موقع دوباره ديدن باالخره خواهي نخواهي همه دار و ندار را گذاشته و با زن و فرزند راهي غربت گردباالخره خواهي نخواهي همه دار و ندار را گذاشته و با زن و فرزند راهي غربت گردباالخره خواهي نخواهي همه دار و ندار را گذاشته و با زن و فرزند راهي غربت گردباالخره خواهي نخواهي همه دار و ندار را گذاشته و با زن و فرزند راهي غربت گرد

 را كه برايم عزيز بود با خود گرفتم كه تا امروز  را كه برايم عزيز بود با خود گرفتم كه تا امروز  را كه برايم عزيز بود با خود گرفتم كه تا امروز  را كه برايم عزيز بود با خود گرفتم كه تا امروز يييي توانستم چند جلد كتاب توانستم چند جلد كتاب توانستم چند جلد كتاب توانستم چند جلد كتاباما چيزي كهاما چيزي كهاما چيزي كهاما چيزي كه. . . . صاحب اثير ميسر نشدصاحب اثير ميسر نشدصاحب اثير ميسر نشدصاحب اثير ميسر نشد    با داكتربا داكتربا داكتربا داكتر
        ....مونس تنهائي من است و رنج غربت را در كنار آنها فراموش مي كنممونس تنهائي من است و رنج غربت را در كنار آنها فراموش مي كنممونس تنهائي من است و رنج غربت را در كنار آنها فراموش مي كنممونس تنهائي من است و رنج غربت را در كنار آنها فراموش مي كنم

 خوشبختانه با انكشاف روز  خوشبختانه با انكشاف روز  خوشبختانه با انكشاف روز  خوشبختانه با انكشاف روز ....زدزدزدزدول ميساول ميساول ميساول ميسامرا مشغمرا مشغمرا مشغمرا مشغبا من بوده و با من بوده و با من بوده و با من بوده و ر صورت درين ديار غربت، هميشه بيدل ر صورت درين ديار غربت، هميشه بيدل ر صورت درين ديار غربت، هميشه بيدل ر صورت درين ديار غربت، هميشه بيدل  ه ه ه هبهبهبهبه
بعضي كتاب ها در بعضي كتاب ها در بعضي كتاب ها در بعضي كتاب ها در  كردم به باز نويسي  كردم به باز نويسي  كردم به باز نويسي  كردم به باز نويسي شروعشروعشروعشروعافزون تنكنالوژي كمپيوتري من هم از آن بهره مند شدم و آهسته آهسته افزون تنكنالوژي كمپيوتري من هم از آن بهره مند شدم و آهسته آهسته افزون تنكنالوژي كمپيوتري من هم از آن بهره مند شدم و آهسته آهسته افزون تنكنالوژي كمپيوتري من هم از آن بهره مند شدم و آهسته آهسته 

برآن برآن برآن برآن  طالب ها بي خرد،  طالب ها بي خرد،  طالب ها بي خرد،  طالب ها بي خرد، حادثة بوداهاي باميان توسطحادثة بوداهاي باميان توسطحادثة بوداهاي باميان توسطحادثة بوداهاي باميان توسط نظر به  نظر به  نظر به  نظر به .... انتشارات تبديل شد انتشارات تبديل شد انتشارات تبديل شد انتشارات تبديل شدةةةةسسسسسسسسؤؤؤؤكه باالخره به يك مكه باالخره به يك مكه باالخره به يك مكه باالخره به يك م    ،،،،كامپيوتركامپيوتركامپيوتركامپيوتر
شايد اين كار در نزد ديگران، ارزش شايد اين كار در نزد ديگران، ارزش شايد اين كار در نزد ديگران، ارزش شايد اين كار در نزد ديگران، ارزش     ....مسمي سازممسمي سازممسمي سازممسمي سازم" " " " انتشارات باميانانتشارات باميانانتشارات باميانانتشارات باميان""""ست، به ست، به ست، به ست، به """"بنياد فرهنگيبنياد فرهنگيبنياد فرهنگيبنياد فرهنگي"""" را كه يك  را كه يك  را كه يك  را كه يك شدم تا مؤسسهشدم تا مؤسسهشدم تا مؤسسهشدم تا مؤسسه

 من كه شيفتة فرهنگ وطن و عاشق ميراث اجداد و نياكانم ميباشم، تسلي خاطري گرديده  من كه شيفتة فرهنگ وطن و عاشق ميراث اجداد و نياكانم ميباشم، تسلي خاطري گرديده  من كه شيفتة فرهنگ وطن و عاشق ميراث اجداد و نياكانم ميباشم، تسلي خاطري گرديده  من كه شيفتة فرهنگ وطن و عاشق ميراث اجداد و نياكانم ميباشم، تسلي خاطري گرديده برايبرايبرايبرايخاصي نداشته باشد، اما خاصي نداشته باشد، اما خاصي نداشته باشد، اما خاصي نداشته باشد، اما 
        ....و باميان پرعظمت را در خاطره ام هميشه نگهميداردو باميان پرعظمت را در خاطره ام هميشه نگهميداردو باميان پرعظمت را در خاطره ام هميشه نگهميداردو باميان پرعظمت را در خاطره ام هميشه نگهميدارد

        ال اين بود كه چرا بيدل ؟ال اين بود كه چرا بيدل ؟ال اين بود كه چرا بيدل ؟ال اين بود كه چرا بيدل ؟ؤؤؤؤرفي كه بگذريم سرفي كه بگذريم سرفي كه بگذريم سرفي كه بگذريم سخوب از پر حخوب از پر حخوب از پر حخوب از پر ح
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  ث

گفتم كه مونس تنهايي و فراموشي غم جانكاه غربت من تنها بيدل و موالنا بود كه از جمله بيدل را بيشتر ميخواندم گفتم كه مونس تنهايي و فراموشي غم جانكاه غربت من تنها بيدل و موالنا بود كه از جمله بيدل را بيشتر ميخواندم گفتم كه مونس تنهايي و فراموشي غم جانكاه غربت من تنها بيدل و موالنا بود كه از جمله بيدل را بيشتر ميخواندم گفتم كه مونس تنهايي و فراموشي غم جانكاه غربت من تنها بيدل و موالنا بود كه از جمله بيدل را بيشتر ميخواندم 
اغالط طباعتي اغالط طباعتي اغالط طباعتي اغالط طباعتي مگر مگر مگر مگر     .... پيش مي رفتم و لذت ميبردم و غم بي وطني و غربت را فراموش ميكردم پيش مي رفتم و لذت ميبردم و غم بي وطني و غربت را فراموش ميكردم پيش مي رفتم و لذت ميبردم و غم بي وطني و غربت را فراموش ميكردم پيش مي رفتم و لذت ميبردم و غم بي وطني و غربت را فراموش ميكردمويويويوياما هرقدر در اشعار اما هرقدر در اشعار اما هرقدر در اشعار اما هرقدر در اشعار 

 بار بار ميخواندم و از دوستان مدد مي گرفتم كه بيدل را  بار بار ميخواندم و از دوستان مدد مي گرفتم كه بيدل را  بار بار ميخواندم و از دوستان مدد مي گرفتم كه بيدل را  بار بار ميخواندم و از دوستان مدد مي گرفتم كه بيدل را ....مرا بيشتر مشغول مي ساختمرا بيشتر مشغول مي ساختمرا بيشتر مشغول مي ساختمرا بيشتر مشغول مي ساختكه كه كه كه     ،،،،آن وجود داشتآن وجود داشتآن وجود داشتآن وجود داشتزيادي درزيادي درزيادي درزيادي در
در ضمن خواندن کليات بيدل چاپ کابل متوجه شدم که چرا مردم مي گفتند خواندن شعر در ضمن خواندن کليات بيدل چاپ کابل متوجه شدم که چرا مردم مي گفتند خواندن شعر در ضمن خواندن کليات بيدل چاپ کابل متوجه شدم که چرا مردم مي گفتند خواندن شعر در ضمن خواندن کليات بيدل چاپ کابل متوجه شدم که چرا مردم مي گفتند خواندن شعر . . . . چطور بايد خواند و نوشتچطور بايد خواند و نوشتچطور بايد خواند و نوشتچطور بايد خواند و نوشت

يگري وصل شده و يا از هم دور افتاده، يگري وصل شده و يا از هم دور افتاده، يگري وصل شده و يا از هم دور افتاده، يگري وصل شده و يا از هم دور افتاده، وقت حروفچيني يكي در دوقت حروفچيني يكي در دوقت حروفچيني يكي در دوقت حروفچيني يكي در د  دريافتم كه بعضي كلمات در دريافتم كه بعضي كلمات در دريافتم كه بعضي كلمات در دريافتم كه بعضي كلمات در....بيدل مشکل استبيدل مشکل استبيدل مشکل استبيدل مشکل است
طوريكه حرِف اخير يك كلمه با كلمة ديگر نزديك شده و خواندن را مشكل مي سازد، لذا تصميم گرفتم كه كليات طوريكه حرِف اخير يك كلمه با كلمة ديگر نزديك شده و خواندن را مشكل مي سازد، لذا تصميم گرفتم كه كليات طوريكه حرِف اخير يك كلمه با كلمة ديگر نزديك شده و خواندن را مشكل مي سازد، لذا تصميم گرفتم كه كليات طوريكه حرِف اخير يك كلمه با كلمة ديگر نزديك شده و خواندن را مشكل مي سازد، لذا تصميم گرفتم كه كليات 

        . . . . بيدل را دوباره بنويسمبيدل را دوباره بنويسمبيدل را دوباره بنويسمبيدل را دوباره بنويسم
 بند و تركيب بند شروع كردم كه در قسمت تصحيح لغات و شرح آن داكتر رفيق شمعريز مرا  بند و تركيب بند شروع كردم كه در قسمت تصحيح لغات و شرح آن داكتر رفيق شمعريز مرا  بند و تركيب بند شروع كردم كه در قسمت تصحيح لغات و شرح آن داكتر رفيق شمعريز مرا  بند و تركيب بند شروع كردم كه در قسمت تصحيح لغات و شرح آن داكتر رفيق شمعريز مرا ععععاول از ترجياول از ترجياول از ترجياول از ترجي

 ايشان اين خواهش  ايشان اين خواهش  ايشان اين خواهش  ايشان اين خواهش ووووبعداً از جناب دوكتور اسداهللا حبيب خواهش كردم تا كتاب را ديده و در آن تقريظي بنويسند بعداً از جناب دوكتور اسداهللا حبيب خواهش كردم تا كتاب را ديده و در آن تقريظي بنويسند بعداً از جناب دوكتور اسداهللا حبيب خواهش كردم تا كتاب را ديده و در آن تقريظي بنويسند بعداً از جناب دوكتور اسداهللا حبيب خواهش كردم تا كتاب را ديده و در آن تقريظي بنويسند     ....كردكردكردكردياري ياري ياري ياري 
            .مرا پذيرا شدند، تشكرات قلبي خويش را به ايشان تقديم ميدارممرا پذيرا شدند، تشكرات قلبي خويش را به ايشان تقديم ميدارممرا پذيرا شدند، تشكرات قلبي خويش را به ايشان تقديم ميدارممرا پذيرا شدند، تشكرات قلبي خويش را به ايشان تقديم ميدارم

ه و ه و ه و ه و وقتي اين كتاب را به جناب دكتور روان فرهادي فرستادم ايشان با كمال حوصله مندي مرا ياري نمودوقتي اين كتاب را به جناب دكتور روان فرهادي فرستادم ايشان با كمال حوصله مندي مرا ياري نمودوقتي اين كتاب را به جناب دكتور روان فرهادي فرستادم ايشان با كمال حوصله مندي مرا ياري نمودوقتي اين كتاب را به جناب دكتور روان فرهادي فرستادم ايشان با كمال حوصله مندي مرا ياري نمود
        ::::مقدمه زيبائي نوشته اند و همچنان مشورت دادند كه نام كتاب را به اساس بيت ترجيعي ترجيع بند مقدمه زيبائي نوشته اند و همچنان مشورت دادند كه نام كتاب را به اساس بيت ترجيعي ترجيع بند مقدمه زيبائي نوشته اند و همچنان مشورت دادند كه نام كتاب را به اساس بيت ترجيعي ترجيع بند مقدمه زيبائي نوشته اند و همچنان مشورت دادند كه نام كتاب را به اساس بيت ترجيعي ترجيع بند 

        كه جهان نيست جز تجلّي دوستكه جهان نيست جز تجلّي دوستكه جهان نيست جز تجلّي دوستكه جهان نيست جز تجلّي دوست
        اين من و ما همان اضافِت اوستاين من و ما همان اضافِت اوستاين من و ما همان اضافِت اوستاين من و ما همان اضافِت اوست

            . مسمي نمايم مسمي نمايم مسمي نمايم مسمي نمايم""""تجلي دوستتجلي دوستتجلي دوستتجلي دوست""""
  .رهنمائي هاي ايشان افتخار من است و بدين وسيله از ايشان تشكر و قدرداني مينمايمرهنمائي هاي ايشان افتخار من است و بدين وسيله از ايشان تشكر و قدرداني مينمايمرهنمائي هاي ايشان افتخار من است و بدين وسيله از ايشان تشكر و قدرداني مينمايمرهنمائي هاي ايشان افتخار من است و بدين وسيله از ايشان تشكر و قدرداني مينمايم

مچنان از محترم عزيز بليكا كه با اصالح و مقابله به اصل مرا ياري نمودند تشكرات خويش را تقديم مچنان از محترم عزيز بليكا كه با اصالح و مقابله به اصل مرا ياري نمودند تشكرات خويش را تقديم مچنان از محترم عزيز بليكا كه با اصالح و مقابله به اصل مرا ياري نمودند تشكرات خويش را تقديم مچنان از محترم عزيز بليكا كه با اصالح و مقابله به اصل مرا ياري نمودند تشكرات خويش را تقديم و هو هو هو ه
            .ميدارمميدارمميدارمميدارم

 كه تقريظي براين كتاب در  كه تقريظي براين كتاب در  كه تقريظي براين كتاب در  كه تقريظي براين كتاب در  بايد داشت بايد داشت بايد داشت بايد داشت معروفي سپاس و امتنان معروفي سپاس و امتنان معروفي سپاس و امتنان معروفي سپاس و امتنان اهللا اهللا اهللا اهللامحترم انجنير خليلمحترم انجنير خليلمحترم انجنير خليلمحترم انجنير خليل     از از از ازناگفته نماند كهناگفته نماند كهناگفته نماند كهناگفته نماند كهو و و و 
        .... نوشته و اين كتاب را معرفي كرده اند نوشته و اين كتاب را معرفي كرده اند نوشته و اين كتاب را معرفي كرده اند نوشته و اين كتاب را معرفي كرده اند""""افغانستان آزادافغانستان آزادافغانستان آزادافغانستان آزاد""""سايت سايت سايت سايت 

اينك كتاب به دسترس هموطنان و اينك كتاب به دسترس هموطنان و اينك كتاب به دسترس هموطنان و اينك كتاب به دسترس هموطنان و     ....و در اخير از محترم ولي احمد نوري امتنان دارم كه مرا مدد رسانيدندو در اخير از محترم ولي احمد نوري امتنان دارم كه مرا مدد رسانيدندو در اخير از محترم ولي احمد نوري امتنان دارم كه مرا مدد رسانيدندو در اخير از محترم ولي احمد نوري امتنان دارم كه مرا مدد رسانيدند
        ....دوستداران بيدل قرار دارددوستداران بيدل قرار دارددوستداران بيدل قرار دارددوستداران بيدل قرار دارد

كه در اين كه در اين كه در اين كه در اين م مرا بيشتر بخود ميكشاند م مرا بيشتر بخود ميكشاند م مرا بيشتر بخود ميكشاند م مرا بيشتر بخود ميكشاند فتفتفتفتهر قدر در آن پيش مي رهر قدر در آن پيش مي رهر قدر در آن پيش مي رهر قدر در آن پيش مي ر: : : : دوباره نويسي غزليات بيدل استدوباره نويسي غزليات بيدل استدوباره نويسي غزليات بيدل استدوباره نويسي غزليات بيدل استكه كه كه كه قسمت دوم قسمت دوم قسمت دوم قسمت دوم 
  ::::كهكهكهكهمدت متوجه شدم مدت متوجه شدم مدت متوجه شدم مدت متوجه شدم 

كلياتي است كلياتي است كلياتي است كلياتي است گانه گانه گانه گانه يييي نظر به محدوديت هاي طباعتي آن زمان،  نظر به محدوديت هاي طباعتي آن زمان،  نظر به محدوديت هاي طباعتي آن زمان،  نظر به محدوديت هاي طباعتي آن زمان، ،،،،با وجود اغالط طباعتيبا وجود اغالط طباعتيبا وجود اغالط طباعتيبا وجود اغالط طباعتي، ، ، ، ابلابلابلابل ك ك ك كچاپچاپچاپچاپكليات بيدل كليات بيدل كليات بيدل كليات بيدل 
به همكاري به همكاري به همكاري به همكاري  آنرا تا حد امكان  آنرا تا حد امكان  آنرا تا حد امكان  آنرا تا حد امكان كه نشر شده و من خواستم اصليت اين كليات را دوباره اعاده كنم و اغالط طباعتيكه نشر شده و من خواستم اصليت اين كليات را دوباره اعاده كنم و اغالط طباعتيكه نشر شده و من خواستم اصليت اين كليات را دوباره اعاده كنم و اغالط طباعتيكه نشر شده و من خواستم اصليت اين كليات را دوباره اعاده كنم و اغالط طباعتي

شده تا شده تا شده تا شده تا گذاري گذاري گذاري گذاري و فهم اشعار، اعراب و فهم اشعار، اعراب و فهم اشعار، اعراب و فهم اشعار، اعراب  و همچنان براي آساني خواندن  و همچنان براي آساني خواندن  و همچنان براي آساني خواندن  و همچنان براي آساني خواندن ....اصالح و به دوستان تقديم نمايماصالح و به دوستان تقديم نمايماصالح و به دوستان تقديم نمايماصالح و به دوستان تقديم نمايم و اهل قلم  و اهل قلم  و اهل قلم  و اهل قلم استاداناستاداناستاداناستادان
 .... شود شود شود شودآسان و روانآسان و روانآسان و روانآسان و روانخواندن خواندن خواندن خواندن 

لبته کاري که من کرده ام به هيچ وجه افتخار آميز نيست بلکه خواستم خدمتي را که از دست من بر مي آيد لبته کاري که من کرده ام به هيچ وجه افتخار آميز نيست بلکه خواستم خدمتي را که از دست من بر مي آيد لبته کاري که من کرده ام به هيچ وجه افتخار آميز نيست بلکه خواستم خدمتي را که از دست من بر مي آيد لبته کاري که من کرده ام به هيچ وجه افتخار آميز نيست بلکه خواستم خدمتي را که از دست من بر مي آيد ا
و و و و . . . .  اصالح کنم اصالح کنم اصالح کنم اصالح کنموي راوي راوي راوي راانجام داده باشم و اصالً من خودرا در جمله خاک پاي بيدل نميدانم، چه رسد به اينکه من اشعار انجام داده باشم و اصالً من خودرا در جمله خاک پاي بيدل نميدانم، چه رسد به اينکه من اشعار انجام داده باشم و اصالً من خودرا در جمله خاک پاي بيدل نميدانم، چه رسد به اينکه من اشعار انجام داده باشم و اصالً من خودرا در جمله خاک پاي بيدل نميدانم، چه رسد به اينکه من اشعار 

 اگر استاداني که درين  اگر استاداني که درين  اگر استاداني که درين  اگر استاداني که درين .... شايد به هيچ وجه درست نباشد شايد به هيچ وجه درست نباشد شايد به هيچ وجه درست نباشد شايد به هيچ وجه درست نباشد....و بسو بسو بسو بس ام  ام  ام  ام از اشعار داشتهاز اشعار داشتهاز اشعار داشتهاز اشعار داشتهيست كه يست كه يست كه يست كه برداشتبرداشتبرداشتبرداشترف رف رف رف اعراب گذاري صاعراب گذاري صاعراب گذاري صاعراب گذاري ص
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زمينه مرا زمينه مرا زمينه مرا زمينه مرا     و درو درو درو در    راه عمر ها صرف کرده اند و کمي و کاستي در کار من مي يابند، با کمال بزرگواري مرا خواهند بخشيدراه عمر ها صرف کرده اند و کمي و کاستي در کار من مي يابند، با کمال بزرگواري مرا خواهند بخشيدراه عمر ها صرف کرده اند و کمي و کاستي در کار من مي يابند، با کمال بزرگواري مرا خواهند بخشيدراه عمر ها صرف کرده اند و کمي و کاستي در کار من مي يابند، با کمال بزرگواري مرا خواهند بخشيد
 ....اپ ديوان همه مد نظر گرفته شوداپ ديوان همه مد نظر گرفته شوداپ ديوان همه مد نظر گرفته شوداپ ديوان همه مد نظر گرفته شودياري و هدايت خواهند کرد تا باشد كه در وقت چياري و هدايت خواهند کرد تا باشد كه در وقت چياري و هدايت خواهند کرد تا باشد كه در وقت چياري و هدايت خواهند کرد تا باشد كه در وقت چ

    كه كه كه كه . . . .  معارف مي رسد معارف مي رسد معارف مي رسد معارف مي رسدةةةةافتخار آن به همان کارکنان مطبعافتخار آن به همان کارکنان مطبعافتخار آن به همان کارکنان مطبعافتخار آن به همان کارکنان مطبعبوده البته بوده البته بوده البته بوده البته کار بزرگي کار بزرگي کار بزرگي کار بزرگي     كه در زمانشكه در زمانشكه در زمانشكه در زمانشكابل كابل كابل كابل ديوان ديوان ديوان ديوان چاپ چاپ چاپ چاپ 
 ديگري که درين راه موالنا  ديگري که درين راه موالنا  ديگري که درين راه موالنا  ديگري که درين راه موالنا چين ها و کسانچين ها و کسانچين ها و کسانچين ها و کساناز حروفاز حروفاز حروفاز حروفمتأسفانه متأسفانه متأسفانه متأسفانه  اما  اما  اما  اما .... در رديف اول قابل ياد آوري است در رديف اول قابل ياد آوري است در رديف اول قابل ياد آوري است در رديف اول قابل ياد آوري است""""موالنا خستهموالنا خستهموالنا خستهموالنا خسته""""نام نام نام نام 

همين قدر تذكر همين قدر تذكر همين قدر تذكر همين قدر تذكر : : : : و صرف در مقدمة كه استاد خليل اهللا خليلي نوشتهو صرف در مقدمة كه استاد خليل اهللا خليلي نوشتهو صرف در مقدمة كه استاد خليل اهللا خليلي نوشتهو صرف در مقدمة كه استاد خليل اهللا خليلي نوشته. . . .  است است است است نشده نشده نشده نشدهز آنها نام بردهز آنها نام بردهز آنها نام بردهز آنها نام بردهخسته را ياري کرده اخسته را ياري کرده اخسته را ياري کرده اخسته را ياري کرده ا
همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و     ««««: : : : داده شده داده شده داده شده داده شده 

بايست از همه كاركنان مطبعه معارف بايست از همه كاركنان مطبعه معارف بايست از همه كاركنان مطبعه معارف بايست از همه كاركنان مطبعه معارف كه بنظر من درين كار بزرگ كه بنظر من درين كار بزرگ كه بنظر من درين كار بزرگ كه بنظر من درين كار بزرگ . . . . »»»»نفاست آن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانست نفاست آن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانست نفاست آن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانست نفاست آن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانست 
        . . . . كار ايشان واقعاً ماندگار است و ماية افتخاركار ايشان واقعاً ماندگار است و ماية افتخاركار ايشان واقعاً ماندگار است و ماية افتخاركار ايشان واقعاً ماندگار است و ماية افتخار     نام گرفته ميشد، زيرا نام گرفته ميشد، زيرا نام گرفته ميشد، زيرا نام گرفته ميشد، زيراواقعاً زحمات آنها در خور يادآوري استواقعاً زحمات آنها در خور يادآوري استواقعاً زحمات آنها در خور يادآوري استواقعاً زحمات آنها در خور يادآوري است

تشريح گردد تا خواننده بتواند اقالً با تشريح گردد تا خواننده بتواند اقالً با تشريح گردد تا خواننده بتواند اقالً با تشريح گردد تا خواننده بتواند اقالً با شده و شده و شده و شده و  معني  معني  معني  معني ،،،، مشكل مشكل مشكل مشكلكه لغاتكه لغاتكه لغاتكه لغاتكوشش گرديده است كوشش گرديده است كوشش گرديده است كوشش گرديده است كاري كه انجام شده كاري كه انجام شده كاري كه انجام شده كاري كه انجام شده 
كه البته كه البته كه البته كه البته و نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي و غيره استفاده شده و نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي و غيره استفاده شده و نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي و غيره استفاده شده و نقد بيدل اثر عالمه سلجوقي و غيره استفاده شده     رد از فرهنگ هاي مختلفرد از فرهنگ هاي مختلفرد از فرهنگ هاي مختلفرد از فرهنگ هاي مختلف درين مو درين مو درين مو درين موافكار بيدل آشنا گردد كهافكار بيدل آشنا گردد كهافكار بيدل آشنا گردد كهافكار بيدل آشنا گردد كه

ه را بيدل به معني ديگري غير از معني ه را بيدل به معني ديگري غير از معني ه را بيدل به معني ديگري غير از معني ه را بيدل به معني ديگري غير از معني مممم نمي رساند و شايد يك كل نمي رساند و شايد يك كل نمي رساند و شايد يك كل نمي رساند و شايد يك كل،،،،معني اصلي كلمات را طوري كه شاعر آنرا بكار بردهمعني اصلي كلمات را طوري كه شاعر آنرا بكار بردهمعني اصلي كلمات را طوري كه شاعر آنرا بكار بردهمعني اصلي كلمات را طوري كه شاعر آنرا بكار برده
        ....ممممو دارو دارو دارو دارآرزآرزآرزآرزا ا ا ا  همكاري استادان با صالحيت ر همكاري استادان با صالحيت ر همكاري استادان با صالحيت ر همكاري استادان با صالحيت ركه درين بارهكه درين بارهكه درين بارهكه درين باره. . . . لغوي آن بكار برده باشدلغوي آن بكار برده باشدلغوي آن بكار برده باشدلغوي آن بكار برده باشد

برايم تحفه داد اين كتاب برايم تحفه داد اين كتاب برايم تحفه داد اين كتاب برايم تحفه داد اين كتاب  چاپ گرديده  چاپ گرديده  چاپ گرديده  چاپ گرديده ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨يك جلد ديوان بيدل را كه در ايران در سال يك جلد ديوان بيدل را كه در ايران در سال يك جلد ديوان بيدل را كه در ايران در سال يك جلد ديوان بيدل را كه در ايران در سال ي ي ي ي چندي قبل دوستچندي قبل دوستچندي قبل دوستچندي قبل دوست
مي مي مي مي نوشته اند نوشته اند نوشته اند نوشته اند     بر آن بر آن بر آن بر آن حسين آهي حسين آهي حسين آهي حسين آهي كه آقاي كه آقاي كه آقاي كه آقاي ه اي ه اي ه اي ه اي  در مقدم در مقدم در مقدم در مقدم....به نشر رسيده استبه نشر رسيده استبه نشر رسيده استبه نشر رسيده استآقاي حسين آهي آقاي حسين آهي آقاي حسين آهي آقاي حسين آهي و مقدمة و مقدمة و مقدمة و مقدمة گويا به اهتمام گويا به اهتمام گويا به اهتمام گويا به اهتمام 

    ههههكردكردكردكرد    و تصريحو تصريحو تصريحو تصريحداده داده داده داده تذكر تذكر تذكر تذكر     """"صائب تبريزيصائب تبريزيصائب تبريزيصائب تبريزي""""با با با با     """"بيدلبيدلبيدلبيدل"""" از مقايسة  از مقايسة  از مقايسة  از مقايسة ،،،،تار ويتار ويتار ويتار ويكه بعد از شرح احوال بيدل و بيان طرز گفكه بعد از شرح احوال بيدل و بيان طرز گفكه بعد از شرح احوال بيدل و بيان طرز گفكه بعد از شرح احوال بيدل و بيان طرز گفيابيم يابيم يابيم يابيم 
وانمود كرده اند كه گويا بيدل را دوباره نوشته وانمود كرده اند كه گويا بيدل را دوباره نوشته وانمود كرده اند كه گويا بيدل را دوباره نوشته وانمود كرده اند كه گويا بيدل را دوباره نوشته همچنان همچنان همچنان همچنان      ١١١١....استاستاستاست ضعيف و نا رسا  ضعيف و نا رسا  ضعيف و نا رسا  ضعيف و نا رسا """"حضرت ابوالمعاني بيدلحضرت ابوالمعاني بيدلحضرت ابوالمعاني بيدلحضرت ابوالمعاني بيدل""""شيوة بيان شيوة بيان شيوة بيان شيوة بيان كه كه كه كه 
 آنرا دوباره خوانده و  آنرا دوباره خوانده و  آنرا دوباره خوانده و  آنرا دوباره خوانده و اينها بدون اينكهاينها بدون اينكهاينها بدون اينكهاينها بدون اينكه    ))))حق چاپ محفوظ ناشر استحق چاپ محفوظ ناشر استحق چاپ محفوظ ناشر استحق چاپ محفوظ ناشر است(((( در صفحة معرفي اول اين كتاب نوشته شده  در صفحة معرفي اول اين كتاب نوشته شده  در صفحة معرفي اول اين كتاب نوشته شده  در صفحة معرفي اول اين كتاب نوشته شده ....انداندانداند

ال قابل دقت ال قابل دقت ال قابل دقت ال قابل دقت ؤؤؤؤاين ساين ساين ساين س. . . . دوباره آفسيت كرده و طبع نموده انددوباره آفسيت كرده و طبع نموده انددوباره آفسيت كرده و طبع نموده انددوباره آفسيت كرده و طبع نموده انداصالحاتي كه الزم است بر آن بياورند همان طبع كابل را اصالحاتي كه الزم است بر آن بياورند همان طبع كابل را اصالحاتي كه الزم است بر آن بياورند همان طبع كابل را اصالحاتي كه الزم است بر آن بياورند همان طبع كابل را 
 اميد است كه ناشر و آقاي آهي دريابند كه اگر قرار باشد  اميد است كه ناشر و آقاي آهي دريابند كه اگر قرار باشد  اميد است كه ناشر و آقاي آهي دريابند كه اگر قرار باشد  اميد است كه ناشر و آقاي آهي دريابند كه اگر قرار باشد ؟؟؟؟كدام ناشركدام ناشركدام ناشركدام ناشرمحفوظ به محفوظ به محفوظ به محفوظ به است كه چرا حق چاپ محفوظ است و است كه چرا حق چاپ محفوظ است و است كه چرا حق چاپ محفوظ است و است كه چرا حق چاپ محفوظ است و 

        .... به مطبعة معارف افغانستان مي شود نه مربوط به ناشر ايراني به مطبعة معارف افغانستان مي شود نه مربوط به ناشر ايراني به مطبعة معارف افغانستان مي شود نه مربوط به ناشر ايراني به مطبعة معارف افغانستان مي شود نه مربوط به ناشر ايرانيحق چاپ آن محفوظ گردد مربوطحق چاپ آن محفوظ گردد مربوطحق چاپ آن محفوظ گردد مربوطحق چاپ آن محفوظ گردد مربوط
        ....بهر صورت ازاين ها گذشته ما كار خود را مي كنيم و باديگران كاري نداريمبهر صورت ازاين ها گذشته ما كار خود را مي كنيم و باديگران كاري نداريمبهر صورت ازاين ها گذشته ما كار خود را مي كنيم و باديگران كاري نداريمبهر صورت ازاين ها گذشته ما كار خود را مي كنيم و باديگران كاري نداريم

 ديگر از كليات كه در هند چاپ شده  ديگر از كليات كه در هند چاپ شده  ديگر از كليات كه در هند چاپ شده  ديگر از كليات كه در هند چاپ شده كلياتكلياتكلياتكليات انتقادي ترتيب شود بايد با  انتقادي ترتيب شود بايد با  انتقادي ترتيب شود بايد با  انتقادي ترتيب شود بايد با با ديدبا ديدبا ديدبا ديدم يك كليات جامع وم يك كليات جامع وم يك كليات جامع وم يك كليات جامع وييييبراي اينكه بتوانبراي اينكه بتوانبراي اينكه بتوانبراي اينكه بتوان
رديف رديف رديف رديف ديوان ديوان ديوان ديوان """" و بنام  و بنام  و بنام  و بنام  بود بود بود بودي كه در قديم در كابل چاپ گرديدهي كه در قديم در كابل چاپ گرديدهي كه در قديم در كابل چاپ گرديدهي كه در قديم در كابل چاپ گرديدهيران، بمبئي، تاجكستان و ديوانيران، بمبئي، تاجكستان و ديوانيران، بمبئي، تاجكستان و ديوانيران، بمبئي، تاجكستان و ديوانو همچنان چاپ پاكستان، او همچنان چاپ پاكستان، او همچنان چاپ پاكستان، او همچنان چاپ پاكستان، ا

به به به به  و صرف ديوان چاپ الهور  و صرف ديوان چاپ الهور  و صرف ديوان چاپ الهور  و صرف ديوان چاپ الهور ....دست آوردن اينها نشده امدست آوردن اينها نشده امدست آوردن اينها نشده امدست آوردن اينها نشده امبببب، امـّا تا حال موفق به ، امـّا تا حال موفق به ، امـّا تا حال موفق به ، امـّا تا حال موفق به بيمبيمبيمبيم مشهور است دسترسي يا مشهور است دسترسي يا مشهور است دسترسي يا مشهور است دسترسي يا""""دالدالدالدال
درج درج درج درج " " " " ديوان الهورديوان الهورديوان الهورديوان الهور""""يا يا يا يا " " " " الهورالهورالهورالهور""""بنام بنام بنام بنام و بعضي اشعار با آن مقايسه شد كه در پايين صفحه و بعضي اشعار با آن مقايسه شد كه در پايين صفحه و بعضي اشعار با آن مقايسه شد كه در پايين صفحه و بعضي اشعار با آن مقايسه شد كه در پايين صفحه دسترس اينجانب قرار گرفته دسترس اينجانب قرار گرفته دسترس اينجانب قرار گرفته دسترس اينجانب قرار گرفته 

مشهور است مشهور است مشهور است مشهور است     """"چاپ صفدريچاپ صفدريچاپ صفدريچاپ صفدري"""" اگر چاپ هاي ديگري مخصوصاً چاپ بمبئي كه بنام  اگر چاپ هاي ديگري مخصوصاً چاپ بمبئي كه بنام  اگر چاپ هاي ديگري مخصوصاً چاپ بمبئي كه بنام  اگر چاپ هاي ديگري مخصوصاً چاپ بمبئي كه بنام  اميد است كه اميد است كه اميد است كه اميد است كهاز هموطنان از هموطنان از هموطنان از هموطنان . . . . استاستاستاست
        .... ياري نمايند ياري نمايند ياري نمايند ياري نمايندرارارارا م م م مووووشته شته شته شته به دسترس اينجانب گذابه دسترس اينجانب گذابه دسترس اينجانب گذابه دسترس اينجانب گذاداشته باشند فوتوكاپي آنرا داشته باشند فوتوكاپي آنرا داشته باشند فوتوكاپي آنرا داشته باشند فوتوكاپي آنرا 

 را كه  را كه  را كه  را كه """"آئينهآئينهآئينهآئينه"""" يعني،  يعني،  يعني،  يعني، ....كابل مد نظر گرفته شدهكابل مد نظر گرفته شدهكابل مد نظر گرفته شدهكابل مد نظر گرفته شدهديوان چاپ ديوان چاپ ديوان چاپ ديوان چاپ  كه در  كه در  كه در  كه در ئيئيئيئيدر روش دو باره نويسي، همان امالء و انشادر روش دو باره نويسي، همان امالء و انشادر روش دو باره نويسي، همان امالء و انشادر روش دو باره نويسي، همان امالء و انشا
تبديل نموده اند همان تبديل نموده اند همان تبديل نموده اند همان تبديل نموده اند همان ) ) ) ) يييي((((ختم شده و امروز همزه آنرا به ختم شده و امروز همزه آنرا به ختم شده و امروز همزه آنرا به ختم شده و امروز همزه آنرا به ) ) ) ) ةةةة((((مي نويسند و همچنان ديگر كلمات كه به مي نويسند و همچنان ديگر كلمات كه به مي نويسند و همچنان ديگر كلمات كه به مي نويسند و همچنان ديگر كلمات كه به ) ) ) ) آيينهآيينهآيينهآيينه((((امروز امروز امروز امروز 

                                                 
   ، طبع دوم ١٣٦٨دِل دهلوي به اهتمام حسين آهي، سال  ديوان موالنا بي ١
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ال خود ال خود ال خود ال خود شتند و اصليت تحرير متون قديم بايد به حشتند و اصليت تحرير متون قديم بايد به حشتند و اصليت تحرير متون قديم بايد به حشتند و اصليت تحرير متون قديم بايد به حآئينه و تازة و گفتة نوشته شده تا خواننده دريابد كه قبالً چنين مي نوآئينه و تازة و گفتة نوشته شده تا خواننده دريابد كه قبالً چنين مي نوآئينه و تازة و گفتة نوشته شده تا خواننده دريابد كه قبالً چنين مي نوآئينه و تازة و گفتة نوشته شده تا خواننده دريابد كه قبالً چنين مي نو
كار من كار من كار من كار من  و امروز قسمي ديگري مي نويسند  و امروز قسمي ديگري مي نويسند  و امروز قسمي ديگري مي نويسند  و امروز قسمي ديگري مي نويسند اينكه آيا اين غلط امالئي و انشائي استاينكه آيا اين غلط امالئي و انشائي استاينكه آيا اين غلط امالئي و انشائي استاينكه آيا اين غلط امالئي و انشائي است. . . . بماند نه اينكه در آن تصرف شودبماند نه اينكه در آن تصرف شودبماند نه اينكه در آن تصرف شودبماند نه اينكه در آن تصرف شود

        ....نيستنيستنيستنيست
. . . . قابل ياد آوري استقابل ياد آوري استقابل ياد آوري استقابل ياد آوري است ملفوظ و غير ملفوظ  ملفوظ و غير ملفوظ  ملفوظ و غير ملفوظ  ملفوظ و غير ملفوظ """"هايهايهايهاي""""رهنمايي جناب محترم انجنير خليل اهللا معروفي در مورد رهنمايي جناب محترم انجنير خليل اهللا معروفي در مورد رهنمايي جناب محترم انجنير خليل اهللا معروفي در مورد رهنمايي جناب محترم انجنير خليل اهللا معروفي در مورد همچنان همچنان همچنان همچنان 

            ....كه درين جا مدنظر گرفته شده استكه درين جا مدنظر گرفته شده استكه درين جا مدنظر گرفته شده استكه درين جا مدنظر گرفته شده است
ت تركيبي كه خاص بيدل است با عالمت ساكن بين دو كلمه گذاشته شده كه اين كلمات تركيبي را مشخص ت تركيبي كه خاص بيدل است با عالمت ساكن بين دو كلمه گذاشته شده كه اين كلمات تركيبي را مشخص ت تركيبي كه خاص بيدل است با عالمت ساكن بين دو كلمه گذاشته شده كه اين كلمات تركيبي را مشخص ت تركيبي كه خاص بيدل است با عالمت ساكن بين دو كلمه گذاشته شده كه اين كلمات تركيبي را مشخص كلماكلماكلماكلما
 ... ... ... ... و و و و ) ) ) ) دورباشدورباشدورباشدورباش) () () () (جنونْ بهارجنونْ بهارجنونْ بهارجنونْ بهار) () () () (محملْ كشمحملْ كشمحملْ كشمحملْ كش((((، ، ، ، ))))رازيرازيرازيرازيتتتتاثر اثر اثر اثر ( ( ( ( مثالً مثالً مثالً مثالً . . . . مي سازدمي سازدمي سازدمي سازد

يوان اكثراً يوان اكثراً يوان اكثراً يوان اكثراً كه در دكه در دكه در دكه در د) ) ) ) به بزمبه بزمبه بزمبه بزم( ( ( ( هميشه مستقل نوشته شده تا با كلمات مشابه آن اشتباه نگردد، مانند هميشه مستقل نوشته شده تا با كلمات مشابه آن اشتباه نگردد، مانند هميشه مستقل نوشته شده تا با كلمات مشابه آن اشتباه نگردد، مانند هميشه مستقل نوشته شده تا با كلمات مشابه آن اشتباه نگردد، مانند ] ] ] ] بهبهبهبه[[[[حرف اضافت حرف اضافت حرف اضافت حرف اضافت 
            ............و و و و ) ) ) ) به هربه هربه هربه هر) () () () (بهربهربهربهر((((    ،،،،))))به عصايبه عصايبه عصايبه عصاي) ( ) ( ) ( ) ( بعصاي بعصاي بعصاي بعصاي ( ( ( ( آمده ، آمده ، آمده ، آمده ، ) ) ) ) ببزمببزمببزمببزم( ( ( ( به شكل به شكل به شكل به شكل 

        ... ... ... ... و و و و ) ) ) ) اين صفحهاين صفحهاين صفحهاين صفحه( ( ( ( از كلمه بعدي جدا شده مانند اينصفحه از كلمه بعدي جدا شده مانند اينصفحه از كلمه بعدي جدا شده مانند اينصفحه از كلمه بعدي جدا شده مانند اينصفحه " " " " آنآنآنآن""""و و و و " " " " ايناينايناين""""ضماير اشارت ضماير اشارت ضماير اشارت ضماير اشارت 
اشتباه اشتباه اشتباه اشتباه ) ) ) ) چهچهچهچهدِر خانه و دِر کودِر خانه و دِر کودِر خانه و دِر کودِر خانه و دِر کو( ( ( ( به به به به ) ) ) ) و در خانه و در خانه و در خانه و در خانه ... ... ... ... در کوچه،در کوچه،در کوچه،در کوچه،((((نوشته شده که با حرف ربط نوشته شده که با حرف ربط نوشته شده که با حرف ربط نوشته شده که با حرف ربط ) ) ) ) دردردردر((((در به معني دروازه به در به معني دروازه به در به معني دروازه به در به معني دروازه به 

        . . . . نگرددنگرددنگرددنگردد
        ....همچنان غزلياتي را كه استاد معظم سرآهنگ، باباي موسيقي افغانستان خوانده، نيز با عالمتي نشاني شده استهمچنان غزلياتي را كه استاد معظم سرآهنگ، باباي موسيقي افغانستان خوانده، نيز با عالمتي نشاني شده استهمچنان غزلياتي را كه استاد معظم سرآهنگ، باباي موسيقي افغانستان خوانده، نيز با عالمتي نشاني شده استهمچنان غزلياتي را كه استاد معظم سرآهنگ، باباي موسيقي افغانستان خوانده، نيز با عالمتي نشاني شده است

در اخير يکبار ديگر از هموطنان و استاداني که درين راه زحمات زيادي کشيده و مرا همراهي نموده اند در اخير يکبار ديگر از هموطنان و استاداني که درين راه زحمات زيادي کشيده و مرا همراهي نموده اند در اخير يکبار ديگر از هموطنان و استاداني که درين راه زحمات زيادي کشيده و مرا همراهي نموده اند در اخير يکبار ديگر از هموطنان و استاداني که درين راه زحمات زيادي کشيده و مرا همراهي نموده اند 
 در اميد روزي كه اين ديوان بصورت  در اميد روزي كه اين ديوان بصورت  در اميد روزي كه اين ديوان بصورت  در اميد روزي كه اين ديوان بصورت ....دددديييي که کمي و کاستي مرا ببخشا که کمي و کاستي مرا ببخشا که کمي و کاستي مرا ببخشا که کمي و کاستي مرا ببخشااري نموده و از خداوند متعال آرزو دارماري نموده و از خداوند متعال آرزو دارماري نموده و از خداوند متعال آرزو دارماري نموده و از خداوند متعال آرزو دارمززززسپاسگسپاسگسپاسگسپاسگ

كتابي به هموطنان تقديم شود، عجالتاً آنرا روي صفحات انترنيت ميگذارم، تا از يك سو بدسترس همگان قرار گيرد و از كتابي به هموطنان تقديم شود، عجالتاً آنرا روي صفحات انترنيت ميگذارم، تا از يك سو بدسترس همگان قرار گيرد و از كتابي به هموطنان تقديم شود، عجالتاً آنرا روي صفحات انترنيت ميگذارم، تا از يك سو بدسترس همگان قرار گيرد و از كتابي به هموطنان تقديم شود، عجالتاً آنرا روي صفحات انترنيت ميگذارم، تا از يك سو بدسترس همگان قرار گيرد و از 
تابي از هرحيث تابي از هرحيث تابي از هرحيث تابي از هرحيث سوي ديگر نظريات و اصالحاتي كه صاحبان صالحيت در آن پيشنهاد مي كنند مد نظر گرفته شود تا كسوي ديگر نظريات و اصالحاتي كه صاحبان صالحيت در آن پيشنهاد مي كنند مد نظر گرفته شود تا كسوي ديگر نظريات و اصالحاتي كه صاحبان صالحيت در آن پيشنهاد مي كنند مد نظر گرفته شود تا كسوي ديگر نظريات و اصالحاتي كه صاحبان صالحيت در آن پيشنهاد مي كنند مد نظر گرفته شود تا ك

بر بر بر بر و عالقمندان ميتوانند در هر هفته يك قسمت از ديوان غزليات را مطالعه نمايند، و عالقمندان ميتوانند در هر هفته يك قسمت از ديوان غزليات را مطالعه نمايند، و عالقمندان ميتوانند در هر هفته يك قسمت از ديوان غزليات را مطالعه نمايند، و عالقمندان ميتوانند در هر هفته يك قسمت از ديوان غزليات را مطالعه نمايند،     ....بدون غلطي و انتقادي بوجود آيدبدون غلطي و انتقادي بوجود آيدبدون غلطي و انتقادي بوجود آيدبدون غلطي و انتقادي بوجود آيد
 تبصره هاي خودرا برايم خاطر نشان سازند، زيرا  تبصره هاي خودرا برايم خاطر نشان سازند، زيرا  تبصره هاي خودرا برايم خاطر نشان سازند، زيرا  تبصره هاي خودرا برايم خاطر نشان سازند، زيرا """"ديپاچه ديوانديپاچه ديوانديپاچه ديوانديپاچه ديوان""""عالوه اميد من از همه اهل نظر اينست كه در مورد عالوه اميد من از همه اهل نظر اينست كه در مورد عالوه اميد من از همه اهل نظر اينست كه در مورد عالوه اميد من از همه اهل نظر اينست كه در مورد 

        ....اده نيستاده نيستاده نيستاده نيستخواندن نثر بيدل آنقدر ها هم سخواندن نثر بيدل آنقدر ها هم سخواندن نثر بيدل آنقدر ها هم سخواندن نثر بيدل آنقدر ها هم س
        . . . . نيز زير كار است كه به تعقيب به هموطنان تقديم خواهد شدنيز زير كار است كه به تعقيب به هموطنان تقديم خواهد شدنيز زير كار است كه به تعقيب به هموطنان تقديم خواهد شدنيز زير كار است كه به تعقيب به هموطنان تقديم خواهد شد" " " " محيط اعظممحيط اعظممحيط اعظممحيط اعظم" " " " باز نويسي ديوان باز نويسي ديوان باز نويسي ديوان باز نويسي ديوان 

        توفيقتوفيقتوفيقتوفيقالالالالو من اِهللا و من اِهللا و من اِهللا و من اِهللا 
        گذرگاهگذرگاهگذرگاهگذرگاهعارف عزيزعارف عزيزعارف عزيزعارف عزيز
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        ل محترم استاد خليل اهللا خليليل محترم استاد خليل اهللا خليليل محترم استاد خليل اهللا خليليل محترم استاد خليل اهللا خليليضضضضبه قلم فابه قلم فابه قلم فابه قلم فا
        

        فرق تا قدم افسون حيرتي بيدلفرق تا قدم افسون حيرتي بيدلفرق تا قدم افسون حيرتي بيدلفرق تا قدم افسون حيرتي بيدل    زززز
        كسي چه شرح كند معنئ نكوي تراكسي چه شرح كند معنئ نكوي تراكسي چه شرح كند معنئ نكوي تراكسي چه شرح كند معنئ نكوي ترا

 
        

         علي رسوله النبي الكريم علي رسوله النبي الكريم علي رسوله النبي الكريم علي رسوله النبي الكريمةي العظيم والصلوي العظيم والصلوي العظيم والصلوي العظيم والصلوالحمدهللا العلالحمدهللا العلالحمدهللا العلالحمدهللا العل
        والسالم علي عباده الصالحينوالسالم علي عباده الصالحينوالسالم علي عباده الصالحينوالسالم علي عباده الصالحين

        
وفات بزرگترين عارف و سخن سراي شرق موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي رو وفات بزرگترين عارف و سخن سراي شرق موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي رو وفات بزرگترين عارف و سخن سراي شرق موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي رو وفات بزرگترين عارف و سخن سراي شرق موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي رو ه ه ه ه اشعة لمعات عرفان، باشعة لمعات عرفان، باشعة لمعات عرفان، باشعة لمعات عرفان، ب

ان ان ان ان ولي هنوز يك قرن و نيم قرن هاللي سپري نگرديده بود كه پرتو آن فيض قدس از طور معرفت فروزولي هنوز يك قرن و نيم قرن هاللي سپري نگرديده بود كه پرتو آن فيض قدس از طور معرفت فروزولي هنوز يك قرن و نيم قرن هاللي سپري نگرديده بود كه پرتو آن فيض قدس از طور معرفت فروزولي هنوز يك قرن و نيم قرن هاللي سپري نگرديده بود كه پرتو آن فيض قدس از طور معرفت فروز. . . . بخاموشي نهادبخاموشي نهادبخاموشي نهادبخاموشي نهاد
        ....گرديد و مانند صبح ملمع نقاب؛ خيمة روحانيانرا معنبر طناب گردانيدگرديد و مانند صبح ملمع نقاب؛ خيمة روحانيانرا معنبر طناب گردانيدگرديد و مانند صبح ملمع نقاب؛ خيمة روحانيانرا معنبر طناب گردانيدگرديد و مانند صبح ملمع نقاب؛ خيمة روحانيانرا معنبر طناب گردانيد

شاگرد دبستان فطرت، استاد سخن، گويندة توانا، عارف كامل، ابوالمعاني مرزا عبدالقادر بيدل ديده شاگرد دبستان فطرت، استاد سخن، گويندة توانا، عارف كامل، ابوالمعاني مرزا عبدالقادر بيدل ديده شاگرد دبستان فطرت، استاد سخن، گويندة توانا، عارف كامل، ابوالمعاني مرزا عبدالقادر بيدل ديده شاگرد دبستان فطرت، استاد سخن، گويندة توانا، عارف كامل، ابوالمعاني مرزا عبدالقادر بيدل ديده : : : : يعنييعنييعنييعني
وهران انديشة وهران انديشة وهران انديشة وهران انديشة بجلوه گاه شهود باز كرد كه تا اكنون كه دوصد وچهل و اند سال از افول آن ستارة فروزان مي گذرد گبجلوه گاه شهود باز كرد كه تا اكنون كه دوصد وچهل و اند سال از افول آن ستارة فروزان مي گذرد گبجلوه گاه شهود باز كرد كه تا اكنون كه دوصد وچهل و اند سال از افول آن ستارة فروزان مي گذرد گبجلوه گاه شهود باز كرد كه تا اكنون كه دوصد وچهل و اند سال از افول آن ستارة فروزان مي گذرد گ

        ....دريا بارش آويزة گوش دل ها و گلبانگ آسماني سخنانش نوازشگر جانهاستدريا بارش آويزة گوش دل ها و گلبانگ آسماني سخنانش نوازشگر جانهاستدريا بارش آويزة گوش دل ها و گلبانگ آسماني سخنانش نوازشگر جانهاستدريا بارش آويزة گوش دل ها و گلبانگ آسماني سخنانش نوازشگر جانهاست
خاصه در ديار ما كه پيوسته اشعار دالنگيز وي در مدرسه وخانقاه ورد شبانه و درس سحرگاه بوده و خاصه در ديار ما كه پيوسته اشعار دالنگيز وي در مدرسه وخانقاه ورد شبانه و درس سحرگاه بوده و خاصه در ديار ما كه پيوسته اشعار دالنگيز وي در مدرسه وخانقاه ورد شبانه و درس سحرگاه بوده و خاصه در ديار ما كه پيوسته اشعار دالنگيز وي در مدرسه وخانقاه ورد شبانه و درس سحرگاه بوده و 

        ....جويندگان طريق تحقيق را ازآن محيط اعظم سراغ نموده اندجويندگان طريق تحقيق را ازآن محيط اعظم سراغ نموده اندجويندگان طريق تحقيق را ازآن محيط اعظم سراغ نموده اندجويندگان طريق تحقيق را ازآن محيط اعظم سراغ نموده اند
 از قصيده و غزل، قطعه و رباعي، مسمط و مثنوي داد سخن داده و چنان  از قصيده و غزل، قطعه و رباعي، مسمط و مثنوي داد سخن داده و چنان  از قصيده و غزل، قطعه و رباعي، مسمط و مثنوي داد سخن داده و چنان  از قصيده و غزل، قطعه و رباعي، مسمط و مثنوي داد سخن داده و چنان اين استاد توانا در اقسام شعر، اعماين استاد توانا در اقسام شعر، اعماين استاد توانا در اقسام شعر، اعماين استاد توانا در اقسام شعر، اعم

        ....شايستة مقام ارجمند اوست كاخ نظم را به آئين نوين پي افگنده و آنرا به اوج كمال رساندهشايستة مقام ارجمند اوست كاخ نظم را به آئين نوين پي افگنده و آنرا به اوج كمال رساندهشايستة مقام ارجمند اوست كاخ نظم را به آئين نوين پي افگنده و آنرا به اوج كمال رساندهشايستة مقام ارجمند اوست كاخ نظم را به آئين نوين پي افگنده و آنرا به اوج كمال رسانده
استعارات بديع آراسته و در آن ابتكار ها بكار برده و با استعارات بديع آراسته و در آن ابتكار ها بكار برده و با استعارات بديع آراسته و در آن ابتكار ها بكار برده و با استعارات بديع آراسته و در آن ابتكار ها بكار برده و با      و و و وت بكرت بكرت بكرت بكرعلي الخصوص در غزل كه آنرا با تشبيهاعلي الخصوص در غزل كه آنرا با تشبيهاعلي الخصوص در غزل كه آنرا با تشبيهاعلي الخصوص در غزل كه آنرا با تشبيها

فريده و فريده و فريده و فريده و آآآآ گلستاني  گلستاني  گلستاني  گلستاني ---- از برگ گلي  از برگ گلي  از برگ گلي  از برگ گلي ،،،، معاني را جمال ديگر بخشوده معاني را جمال ديگر بخشوده معاني را جمال ديگر بخشوده معاني را جمال ديگر بخشودهةةةةع ظريفه و آوردن تركيبات جديده رخسارع ظريفه و آوردن تركيبات جديده رخسارع ظريفه و آوردن تركيبات جديده رخسارع ظريفه و آوردن تركيبات جديده رخسارايجاد صنايايجاد صنايايجاد صنايايجاد صناي
        ....ي جهاني پديد آورده استي جهاني پديد آورده استي جهاني پديد آورده استي جهاني پديد آورده استاااا ذره  ذره  ذره  ذره دِلدِلدِلدِل    ازازازاز
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زيبائي و هنرمندي در تعبيرات شاعرانة خود زيبائي و هنرمندي در تعبيرات شاعرانة خود زيبائي و هنرمندي در تعبيرات شاعرانة خود زيبائي و هنرمندي در تعبيرات شاعرانة خود ه ه ه ه انديشه هاي مرموز عرفاني و مسايل غامض فلسفي را چنان بانديشه هاي مرموز عرفاني و مسايل غامض فلسفي را چنان بانديشه هاي مرموز عرفاني و مسايل غامض فلسفي را چنان بانديشه هاي مرموز عرفاني و مسايل غامض فلسفي را چنان ب
ت وي برداشته ت وي برداشته ت وي برداشته ت وي برداشته خوانند خيال مي كند سرحدي كه ميان شعر و فلسفه است در غزلياخوانند خيال مي كند سرحدي كه ميان شعر و فلسفه است در غزلياخوانند خيال مي كند سرحدي كه ميان شعر و فلسفه است در غزلياخوانند خيال مي كند سرحدي كه ميان شعر و فلسفه است در غزلياپرورده و به آن صيغه شعر داده كه پرورده و به آن صيغه شعر داده كه پرورده و به آن صيغه شعر داده كه پرورده و به آن صيغه شعر داده كه 

        .... فوالد را فشرده و آئينه كرده است فوالد را فشرده و آئينه كرده است فوالد را فشرده و آئينه كرده است فوالد را فشرده و آئينه كرده استشده،شده،شده،شده،
اگر نبذي از انديشه هاي ژرف وي زود بفهم در نمي آيد علت اصلي آنست كه ميرزا در يك قسمت از اگر نبذي از انديشه هاي ژرف وي زود بفهم در نمي آيد علت اصلي آنست كه ميرزا در يك قسمت از اگر نبذي از انديشه هاي ژرف وي زود بفهم در نمي آيد علت اصلي آنست كه ميرزا در يك قسمت از اگر نبذي از انديشه هاي ژرف وي زود بفهم در نمي آيد علت اصلي آنست كه ميرزا در يك قسمت از 

        ....ات خود دشوار و از فهم هركس باالتر استات خود دشوار و از فهم هركس باالتر استات خود دشوار و از فهم هركس باالتر استات خود دشوار و از فهم هركس باالتر استغزليات خود آن مسائل عالي و مهبم را افاده نموده كه ادراك آن بذغزليات خود آن مسائل عالي و مهبم را افاده نموده كه ادراك آن بذغزليات خود آن مسائل عالي و مهبم را افاده نموده كه ادراك آن بذغزليات خود آن مسائل عالي و مهبم را افاده نموده كه ادراك آن بذ
اگر في المثل آن مطالب عاليه را كه در اسرار توحيد و راز هستي و در بيان موقف انسان درين جهان حيرت اگر في المثل آن مطالب عاليه را كه در اسرار توحيد و راز هستي و در بيان موقف انسان درين جهان حيرت اگر في المثل آن مطالب عاليه را كه در اسرار توحيد و راز هستي و در بيان موقف انسان درين جهان حيرت اگر في المثل آن مطالب عاليه را كه در اسرار توحيد و راز هستي و در بيان موقف انسان درين جهان حيرت 
انگيز است با نثري بس روان و حتي عاميانه بنگارند، مردمي كه به كنهه اين مطالب آشنائي ندارند و لذت اين بادة انگيز است با نثري بس روان و حتي عاميانه بنگارند، مردمي كه به كنهه اين مطالب آشنائي ندارند و لذت اين بادة انگيز است با نثري بس روان و حتي عاميانه بنگارند، مردمي كه به كنهه اين مطالب آشنائي ندارند و لذت اين بادة انگيز است با نثري بس روان و حتي عاميانه بنگارند، مردمي كه به كنهه اين مطالب آشنائي ندارند و لذت اين بادة 

        .... اند از ادراك آن عاجز مي مانند اند از ادراك آن عاجز مي مانند اند از ادراك آن عاجز مي مانند اند از ادراك آن عاجز مي مانندروحاني را نچشيدهروحاني را نچشيدهروحاني را نچشيدهروحاني را نچشيده
تنها حديث ني و داستان جانسوز وي كه حضرت موالنا جالل الدين بلخي رومي ديباچة مثنوي معنوي را تنها حديث ني و داستان جانسوز وي كه حضرت موالنا جالل الدين بلخي رومي ديباچة مثنوي معنوي را تنها حديث ني و داستان جانسوز وي كه حضرت موالنا جالل الدين بلخي رومي ديباچة مثنوي معنوي را تنها حديث ني و داستان جانسوز وي كه حضرت موالنا جالل الدين بلخي رومي ديباچة مثنوي معنوي را 

        ....بدان مصدر گردانيده با چندين تعبير و تفسير كه چند قرن متوالي برآن كرده اند هنوز محتاج شرح استبدان مصدر گردانيده با چندين تعبير و تفسير كه چند قرن متوالي برآن كرده اند هنوز محتاج شرح استبدان مصدر گردانيده با چندين تعبير و تفسير كه چند قرن متوالي برآن كرده اند هنوز محتاج شرح استبدان مصدر گردانيده با چندين تعبير و تفسير كه چند قرن متوالي برآن كرده اند هنوز محتاج شرح است
كه هميشه دانش آدمي از معرفت آن عاجز آمده و در پيشگاه كه هميشه دانش آدمي از معرفت آن عاجز آمده و در پيشگاه كه هميشه دانش آدمي از معرفت آن عاجز آمده و در پيشگاه كه هميشه دانش آدمي از معرفت آن عاجز آمده و در پيشگاه درين قسمت غزليات ميرزا نكات و اشاراتيست درين قسمت غزليات ميرزا نكات و اشاراتيست درين قسمت غزليات ميرزا نكات و اشاراتيست درين قسمت غزليات ميرزا نكات و اشاراتيست 

        اين طلسم حيرت واله و سرگردان مانده ــ اين طلسم حيرت واله و سرگردان مانده ــ اين طلسم حيرت واله و سرگردان مانده ــ اين طلسم حيرت واله و سرگردان مانده ــ 
        بيدل از بي نشان چه گويد بازبيدل از بي نشان چه گويد بازبيدل از بي نشان چه گويد بازبيدل از بي نشان چه گويد باز

ميرزا در قسمت ديگر غزلياتش كه مطالب عادي و پيش وپا افتاده را افاده نمود، درآن نيز چندان باريكي و ميرزا در قسمت ديگر غزلياتش كه مطالب عادي و پيش وپا افتاده را افاده نمود، درآن نيز چندان باريكي و ميرزا در قسمت ديگر غزلياتش كه مطالب عادي و پيش وپا افتاده را افاده نمود، درآن نيز چندان باريكي و ميرزا در قسمت ديگر غزلياتش كه مطالب عادي و پيش وپا افتاده را افاده نمود، درآن نيز چندان باريكي و 
هام و توريه بكار برده و حسن تعليل نموده و مثال هاي نوين آورده كه ديدن هام و توريه بكار برده و حسن تعليل نموده و مثال هاي نوين آورده كه ديدن هام و توريه بكار برده و حسن تعليل نموده و مثال هاي نوين آورده كه ديدن هام و توريه بكار برده و حسن تعليل نموده و مثال هاي نوين آورده كه ديدن ريزه كاري و استعاره و مجاز و كنايه و ايريزه كاري و استعاره و مجاز و كنايه و ايريزه كاري و استعاره و مجاز و كنايه و ايريزه كاري و استعاره و مجاز و كنايه و اي

آن مطالب روشن و صاف، در ساية اين هنرنمائي ها و باريكي ها به تيزي هوش، و دقت نظر محتاج شده، گويا اين آن مطالب روشن و صاف، در ساية اين هنرنمائي ها و باريكي ها به تيزي هوش، و دقت نظر محتاج شده، گويا اين آن مطالب روشن و صاف، در ساية اين هنرنمائي ها و باريكي ها به تيزي هوش، و دقت نظر محتاج شده، گويا اين آن مطالب روشن و صاف، در ساية اين هنرنمائي ها و باريكي ها به تيزي هوش، و دقت نظر محتاج شده، گويا اين 
        ....مسايل عادي در جايگاه رفيعي از هنر و صنعت قرار يافته كه هر ذهن به پاية ادراك آن نمي رسدمسايل عادي در جايگاه رفيعي از هنر و صنعت قرار يافته كه هر ذهن به پاية ادراك آن نمي رسدمسايل عادي در جايگاه رفيعي از هنر و صنعت قرار يافته كه هر ذهن به پاية ادراك آن نمي رسدمسايل عادي در جايگاه رفيعي از هنر و صنعت قرار يافته كه هر ذهن به پاية ادراك آن نمي رسد

علي الخصوص مشكل ايجاز كه مستلزم غزل سرائيست نيز برآن افزوده شده، زيرا شاعر غزل سرا مجبور علي الخصوص مشكل ايجاز كه مستلزم غزل سرائيست نيز برآن افزوده شده، زيرا شاعر غزل سرا مجبور علي الخصوص مشكل ايجاز كه مستلزم غزل سرائيست نيز برآن افزوده شده، زيرا شاعر غزل سرا مجبور علي الخصوص مشكل ايجاز كه مستلزم غزل سرائيست نيز برآن افزوده شده، زيرا شاعر غزل سرا مجبور 
بيدل نيز مانند اسالف خود باين بيدل نيز مانند اسالف خود باين بيدل نيز مانند اسالف خود باين بيدل نيز مانند اسالف خود باين . . . . است كه مضموني مستقل را در يك بيت بگنجاند و در بيت ديگر مضمون ديگر بياورداست كه مضموني مستقل را در يك بيت بگنجاند و در بيت ديگر مضمون ديگر بياورداست كه مضموني مستقل را در يك بيت بگنجاند و در بيت ديگر مضمون ديگر بياورداست كه مضموني مستقل را در يك بيت بگنجاند و در بيت ديگر مضمون ديگر بياورد

تص اوست هنر شاعري خودرا در فاخرترين تص اوست هنر شاعري خودرا در فاخرترين تص اوست هنر شاعري خودرا در فاخرترين تص اوست هنر شاعري خودرا در فاخرترين برعالوه كه وي ميخواهد درين ظرف محدود چنانكه مخبرعالوه كه وي ميخواهد درين ظرف محدود چنانكه مخبرعالوه كه وي ميخواهد درين ظرف محدود چنانكه مخبرعالوه كه وي ميخواهد درين ظرف محدود چنانكه مخ. . . . قيد پابند استقيد پابند استقيد پابند استقيد پابند است
پيرايه آشكار كند، كلمات آن  شسته، تركيبات آن خوش آهنگ باشد، محسنات معنوي و تناسب هاي لفظي را در آن پيرايه آشكار كند، كلمات آن  شسته، تركيبات آن خوش آهنگ باشد، محسنات معنوي و تناسب هاي لفظي را در آن پيرايه آشكار كند، كلمات آن  شسته، تركيبات آن خوش آهنگ باشد، محسنات معنوي و تناسب هاي لفظي را در آن پيرايه آشكار كند، كلمات آن  شسته، تركيبات آن خوش آهنگ باشد، محسنات معنوي و تناسب هاي لفظي را در آن 

        ....از محاورات و مثل هاي متداول وحتي مصطلحات محلي نيز استفاده نمايداز محاورات و مثل هاي متداول وحتي مصطلحات محلي نيز استفاده نمايداز محاورات و مثل هاي متداول وحتي مصطلحات محلي نيز استفاده نمايداز محاورات و مثل هاي متداول وحتي مصطلحات محلي نيز استفاده نمايد. . . . بكار افگندبكار افگندبكار افگندبكار افگند
و اخبار و پاية نويسندگي و مولد و مدفن ميرزا و عقيدة و اخبار و پاية نويسندگي و مولد و مدفن ميرزا و عقيدة و اخبار و پاية نويسندگي و مولد و مدفن ميرزا و عقيدة و اخبار و پاية نويسندگي و مولد و مدفن ميرزا و عقيدة چون اراده داريم در رسالة مفصلي در شرح احوال چون اراده داريم در رسالة مفصلي در شرح احوال چون اراده داريم در رسالة مفصلي در شرح احوال چون اراده داريم در رسالة مفصلي در شرح احوال 
اشباع سخن رانيم و اين مطلب وقتي برآورده مي گردد اشباع سخن رانيم و اين مطلب وقتي برآورده مي گردد اشباع سخن رانيم و اين مطلب وقتي برآورده مي گردد اشباع سخن رانيم و اين مطلب وقتي برآورده مي گردد ه ه ه ه مردم اينجا در آن باب و در خصوص آثار منظوم و منثور بيدل بمردم اينجا در آن باب و در خصوص آثار منظوم و منثور بيدل بمردم اينجا در آن باب و در خصوص آثار منظوم و منثور بيدل بمردم اينجا در آن باب و در خصوص آثار منظوم و منثور بيدل ب

        ....عجالتاً به طبع و نشر ديوان غزليات او به اختصار سطري چند مي نگاريمعجالتاً به طبع و نشر ديوان غزليات او به اختصار سطري چند مي نگاريمعجالتاً به طبع و نشر ديوان غزليات او به اختصار سطري چند مي نگاريمعجالتاً به طبع و نشر ديوان غزليات او به اختصار سطري چند مي نگاريم. . . . كه همه آثار بيدل از طبع برآيدكه همه آثار بيدل از طبع برآيدكه همه آثار بيدل از طبع برآيدكه همه آثار بيدل از طبع برآيد
مجموع آثار اين سخن پرداز و متفكر بزرگ، با اهمتام و دقتي كه شايستة آنست تا اكنون حيلة طبع در مجموع آثار اين سخن پرداز و متفكر بزرگ، با اهمتام و دقتي كه شايستة آنست تا اكنون حيلة طبع در مجموع آثار اين سخن پرداز و متفكر بزرگ، با اهمتام و دقتي كه شايستة آنست تا اكنون حيلة طبع در مجموع آثار اين سخن پرداز و متفكر بزرگ، با اهمتام و دقتي كه شايستة آنست تا اكنون حيلة طبع در 

    در بمبائي باهتمام مال نوردين بندر بمبائي باهتمام مال نوردين بندر بمبائي باهتمام مال نوردين بندر بمبائي باهتمام مال نوردين بن هجري قمري در مطبعه صفدري  هجري قمري در مطبعه صفدري  هجري قمري در مطبعه صفدري  هجري قمري در مطبعه صفدري ١٢٩٩١٢٩٩١٢٩٩١٢٩٩نپوشيده ــ تقريباً مجموعي از آثار وي در سال نپوشيده ــ تقريباً مجموعي از آثار وي در سال نپوشيده ــ تقريباً مجموعي از آثار وي در سال نپوشيده ــ تقريباً مجموعي از آثار وي در سال 
طبع شده و چند بار در هندوستان و ماورالنهر ــ گاهي طبع شده و چند بار در هندوستان و ماورالنهر ــ گاهي طبع شده و چند بار در هندوستان و ماورالنهر ــ گاهي طبع شده و چند بار در هندوستان و ماورالنهر ــ گاهي جيوا و به فرمايش مختارشاه كشميري و مال عبدالحكيم مرغيناني جيوا و به فرمايش مختارشاه كشميري و مال عبدالحكيم مرغيناني جيوا و به فرمايش مختارشاه كشميري و مال عبدالحكيم مرغيناني جيوا و به فرمايش مختارشاه كشميري و مال عبدالحكيم مرغيناني 

غزليات و گاهي منتخبي از غزليات و گاهي غزليات با يكي از دو اثر ديگر وي طبع گرديده ولي هيچ يك ازين سخن غزليات و گاهي منتخبي از غزليات و گاهي غزليات با يكي از دو اثر ديگر وي طبع گرديده ولي هيچ يك ازين سخن غزليات و گاهي منتخبي از غزليات و گاهي غزليات با يكي از دو اثر ديگر وي طبع گرديده ولي هيچ يك ازين سخن غزليات و گاهي منتخبي از غزليات و گاهي غزليات با يكي از دو اثر ديگر وي طبع گرديده ولي هيچ يك ازين سخن 
        ....مشتمل بر كلية آثار نبوده استمشتمل بر كلية آثار نبوده استمشتمل بر كلية آثار نبوده استمشتمل بر كلية آثار نبوده است
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 تمام آثار منظوم و  تمام آثار منظوم و  تمام آثار منظوم و  تمام آثار منظوم و تنها نسخة مطبعة صفدري نسبت بهمه نسخه هاي مطبوعه جامعتر است ولي اين نسخه نيزتنها نسخة مطبعة صفدري نسبت بهمه نسخه هاي مطبوعه جامعتر است ولي اين نسخه نيزتنها نسخة مطبعة صفدري نسبت بهمه نسخه هاي مطبوعه جامعتر است ولي اين نسخه نيزتنها نسخة مطبعة صفدري نسبت بهمه نسخه هاي مطبوعه جامعتر است ولي اين نسخه نيز
منثور را استيعاب نكرده و از خطاهاي امالئي مملو است و چون طبع كتاب در متن و حاشيه بعمل آمده اين كار نيز منثور را استيعاب نكرده و از خطاهاي امالئي مملو است و چون طبع كتاب در متن و حاشيه بعمل آمده اين كار نيز منثور را استيعاب نكرده و از خطاهاي امالئي مملو است و چون طبع كتاب در متن و حاشيه بعمل آمده اين كار نيز منثور را استيعاب نكرده و از خطاهاي امالئي مملو است و چون طبع كتاب در متن و حاشيه بعمل آمده اين كار نيز 

        ....مالل انگيز مي باشدمالل انگيز مي باشدمالل انگيز مي باشدمالل انگيز مي باشد
متأسفانه كه در مرور ايام اين نسخه ناياب گرديده و آنچه باقي مانده نسبت به خرابي كاغذ و كثر استعمال متأسفانه كه در مرور ايام اين نسخه ناياب گرديده و آنچه باقي مانده نسبت به خرابي كاغذ و كثر استعمال متأسفانه كه در مرور ايام اين نسخه ناياب گرديده و آنچه باقي مانده نسبت به خرابي كاغذ و كثر استعمال متأسفانه كه در مرور ايام اين نسخه ناياب گرديده و آنچه باقي مانده نسبت به خرابي كاغذ و كثر استعمال 

        ....ديده و از استفاده خارج شده استديده و از استفاده خارج شده استديده و از استفاده خارج شده استديده و از استفاده خارج شده استمندرس و مطموس گرمندرس و مطموس گرمندرس و مطموس گرمندرس و مطموس گر
ارادة مرحوم سردار نصراهللا خان نائب السلطنه در ماشينخانه ارادة مرحوم سردار نصراهللا خان نائب السلطنه در ماشينخانه ارادة مرحوم سردار نصراهللا خان نائب السلطنه در ماشينخانه ارادة مرحوم سردار نصراهللا خان نائب السلطنه در ماشينخانه ه ه ه ه نسخة جامع ديگر كه چهل و چند سال قبل بنسخة جامع ديگر كه چهل و چند سال قبل بنسخة جامع ديگر كه چهل و چند سال قبل بنسخة جامع ديگر كه چهل و چند سال قبل ب

كابل در مطبعه حروفي تحت طبع گرفته شده بود، نسخه ايست كه در ترتيب و تدوين آن جمعي از دانشمندان اهتمام كابل در مطبعه حروفي تحت طبع گرفته شده بود، نسخه ايست كه در ترتيب و تدوين آن جمعي از دانشمندان اهتمام كابل در مطبعه حروفي تحت طبع گرفته شده بود، نسخه ايست كه در ترتيب و تدوين آن جمعي از دانشمندان اهتمام كابل در مطبعه حروفي تحت طبع گرفته شده بود، نسخه ايست كه در ترتيب و تدوين آن جمعي از دانشمندان اهتمام 
بع غزليات قريب به اخير رديف دال رسيده بود كه ديوان حيات سردار سخن شناس ملتوي بع غزليات قريب به اخير رديف دال رسيده بود كه ديوان حيات سردار سخن شناس ملتوي بع غزليات قريب به اخير رديف دال رسيده بود كه ديوان حيات سردار سخن شناس ملتوي بع غزليات قريب به اخير رديف دال رسيده بود كه ديوان حيات سردار سخن شناس ملتوي اما بدبختانه طاما بدبختانه طاما بدبختانه طاما بدبختانه ط. . . . ورزيده بودندورزيده بودندورزيده بودندورزيده بودند

        ....گرديده و ديوان غزل ميرزا ناتمام ماندگرديده و ديوان غزل ميرزا ناتمام ماندگرديده و ديوان غزل ميرزا ناتمام ماندگرديده و ديوان غزل ميرزا ناتمام ماند
پس از آن آرزوهاي مشتاقات درين باب بجائي نرسيد و آثار بيدل طبع نگرديد، اال آنكه در خالل اين ايام پس از آن آرزوهاي مشتاقات درين باب بجائي نرسيد و آثار بيدل طبع نگرديد، اال آنكه در خالل اين ايام پس از آن آرزوهاي مشتاقات درين باب بجائي نرسيد و آثار بيدل طبع نگرديد، اال آنكه در خالل اين ايام پس از آن آرزوهاي مشتاقات درين باب بجائي نرسيد و آثار بيدل طبع نگرديد، اال آنكه در خالل اين ايام 

كشور ما انتشار يافت و رسايلي نيز در شرح احوال و آثار او طبع كشور ما انتشار يافت و رسايلي نيز در شرح احوال و آثار او طبع كشور ما انتشار يافت و رسايلي نيز در شرح احوال و آثار او طبع كشور ما انتشار يافت و رسايلي نيز در شرح احوال و آثار او طبع جسته جسته بعضي از غزليات او در جرايد و مجالت جسته جسته بعضي از غزليات او در جرايد و مجالت جسته جسته بعضي از غزليات او در جرايد و مجالت جسته جسته بعضي از غزليات او در جرايد و مجالت 
فروغ رأي و فر فروغ رأي و فر فروغ رأي و فر فروغ رأي و فر ه ه ه ه خوشبختانه درين عصر خجسته كه سرير سلطنت افغانستان، بخوشبختانه درين عصر خجسته كه سرير سلطنت افغانستان، بخوشبختانه درين عصر خجسته كه سرير سلطنت افغانستان، بخوشبختانه درين عصر خجسته كه سرير سلطنت افغانستان، ب. . . . ٢٢٢٢تخباتي از اشعار او فراهم آمدتخباتي از اشعار او فراهم آمدتخباتي از اشعار او فراهم آمدتخباتي از اشعار او فراهم آمدننننشد و مشد و مشد و مشد و م

ه آراسته است و ه آراسته است و ه آراسته است و ه آراسته است و رايت اعليحضرت معظم همايوني، پادشاه دانشمند و ادب پرور المتوكل علي اهللا بندة خدا محمدظاهر شارايت اعليحضرت معظم همايوني، پادشاه دانشمند و ادب پرور المتوكل علي اهللا بندة خدا محمدظاهر شارايت اعليحضرت معظم همايوني، پادشاه دانشمند و ادب پرور المتوكل علي اهللا بندة خدا محمدظاهر شارايت اعليحضرت معظم همايوني، پادشاه دانشمند و ادب پرور المتوكل علي اهللا بندة خدا محمدظاهر شا
بر اساس سنن باستاني مفاخر و مآثر ادبي درين سرزمين احياء مي گردد، در ضمن ساير جنبش هاي علمي و ادبي كه بر اساس سنن باستاني مفاخر و مآثر ادبي درين سرزمين احياء مي گردد، در ضمن ساير جنبش هاي علمي و ادبي كه بر اساس سنن باستاني مفاخر و مآثر ادبي درين سرزمين احياء مي گردد، در ضمن ساير جنبش هاي علمي و ادبي كه بر اساس سنن باستاني مفاخر و مآثر ادبي درين سرزمين احياء مي گردد، در ضمن ساير جنبش هاي علمي و ادبي كه 
توأم با نهضت هاي اجتماعي در زمامداري شاغلي سردار محمد داود صدر اعظم پديد آمده ، دكتور علي احمد پوپل توأم با نهضت هاي اجتماعي در زمامداري شاغلي سردار محمد داود صدر اعظم پديد آمده ، دكتور علي احمد پوپل توأم با نهضت هاي اجتماعي در زمامداري شاغلي سردار محمد داود صدر اعظم پديد آمده ، دكتور علي احمد پوپل توأم با نهضت هاي اجتماعي در زمامداري شاغلي سردار محمد داود صدر اعظم پديد آمده ، دكتور علي احمد پوپل 

اينك در اوائل اسد امسال اينك در اوائل اسد امسال اينك در اوائل اسد امسال اينك در اوائل اسد امسال . . . . القادر بيدل در مطبعة وزارت معارف طبع گرددالقادر بيدل در مطبعة وزارت معارف طبع گرددالقادر بيدل در مطبعة وزارت معارف طبع گرددالقادر بيدل در مطبعة وزارت معارف طبع گرددوزير معارف اراده نمود كه كليات ميرزا عبدوزير معارف اراده نمود كه كليات ميرزا عبدوزير معارف اراده نمود كه كليات ميرزا عبدوزير معارف اراده نمود كه كليات ميرزا عبد
كه يكهزار و سه صد وچهل يك سال بحساب گردش آفتاب از هجرت نبوي مي گذرد و مقارنست به چهل و چهارمين كه يكهزار و سه صد وچهل يك سال بحساب گردش آفتاب از هجرت نبوي مي گذرد و مقارنست به چهل و چهارمين كه يكهزار و سه صد وچهل يك سال بحساب گردش آفتاب از هجرت نبوي مي گذرد و مقارنست به چهل و چهارمين كه يكهزار و سه صد وچهل يك سال بحساب گردش آفتاب از هجرت نبوي مي گذرد و مقارنست به چهل و چهارمين 

و قرار و قرار و قرار و قرار اااااز اثار از اثار از اثار از اثار سال استرداد آزادي افغانستان به حسن اهتمام و همت اين وزير دانشمند فعال غزليات ميرزا كه جلد اول سال استرداد آزادي افغانستان به حسن اهتمام و همت اين وزير دانشمند فعال غزليات ميرزا كه جلد اول سال استرداد آزادي افغانستان به حسن اهتمام و همت اين وزير دانشمند فعال غزليات ميرزا كه جلد اول سال استرداد آزادي افغانستان به حسن اهتمام و همت اين وزير دانشمند فعال غزليات ميرزا كه جلد اول 
داده شده در مدت كمتر ازيك سال در مطبعة وزارت معارف در شهر كابل از طبع برآمد و باين وسيله پيامي كه اين داده شده در مدت كمتر ازيك سال در مطبعة وزارت معارف در شهر كابل از طبع برآمد و باين وسيله پيامي كه اين داده شده در مدت كمتر ازيك سال در مطبعة وزارت معارف در شهر كابل از طبع برآمد و باين وسيله پيامي كه اين داده شده در مدت كمتر ازيك سال در مطبعة وزارت معارف در شهر كابل از طبع برآمد و باين وسيله پيامي كه اين 

        ....جهان بشريت دارد بدسترس ارباب ذوق گذاشته شدجهان بشريت دارد بدسترس ارباب ذوق گذاشته شدجهان بشريت دارد بدسترس ارباب ذوق گذاشته شدجهان بشريت دارد بدسترس ارباب ذوق گذاشته شده ه ه ه شاعر و متفكر بزرگ به مسلمانان جهان بلكه بشاعر و متفكر بزرگ به مسلمانان جهان بلكه بشاعر و متفكر بزرگ به مسلمانان جهان بلكه بشاعر و متفكر بزرگ به مسلمانان جهان بلكه ب
        ::::ترتيب اين ديوانترتيب اين ديوانترتيب اين ديوانترتيب اين ديوان

 طبع شده  طبع شده  طبع شده  طبع شده ٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢كه در صفحه كه در صفحه كه در صفحه كه در صفحه ) ) ) ) ياران برنگ رفته دو روزم مثل كنيدياران برنگ رفته دو روزم مثل كنيدياران برنگ رفته دو روزم مثل كنيدياران برنگ رفته دو روزم مثل كنيد: ( : ( : ( : ( زل زل زل زل در ترتيب اين ديوان از غزل اول تا غدر ترتيب اين ديوان از غزل اول تا غدر ترتيب اين ديوان از غزل اول تا غدر ترتيب اين ديوان از غزل اول تا غ
        ....نسخة مطبوعة مرحوم سردار نصراهللا خان اساس كار قرار داده شدنسخة مطبوعة مرحوم سردار نصراهللا خان اساس كار قرار داده شدنسخة مطبوعة مرحوم سردار نصراهللا خان اساس كار قرار داده شدنسخة مطبوعة مرحوم سردار نصراهللا خان اساس كار قرار داده شد

 صفدري مدار كار قرار گرفت و آنجا كه اشتباهي پيدا بود به نسخة  صفدري مدار كار قرار گرفت و آنجا كه اشتباهي پيدا بود به نسخة  صفدري مدار كار قرار گرفت و آنجا كه اشتباهي پيدا بود به نسخة  صفدري مدار كار قرار گرفت و آنجا كه اشتباهي پيدا بود به نسخة ةةةة مطبع مطبع مطبع مطبعةةةةدر غزل هاي مابعد، نسخة مطبوعدر غزل هاي مابعد، نسخة مطبوعدر غزل هاي مابعد، نسخة مطبوعدر غزل هاي مابعد، نسخة مطبوع
، و نسخه هاي مخطوطه كه در كتابخانه وزارت معارف است مراجعه ، و نسخه هاي مخطوطه كه در كتابخانه وزارت معارف است مراجعه ، و نسخه هاي مخطوطه كه در كتابخانه وزارت معارف است مراجعه ، و نسخه هاي مخطوطه كه در كتابخانه وزارت معارف است مراجعه مخطوطة كليات كه در موزيم كابل مي باشدمخطوطة كليات كه در موزيم كابل مي باشدمخطوطة كليات كه در موزيم كابل مي باشدمخطوطة كليات كه در موزيم كابل مي باشد

        ....گرديدهگرديدهگرديدهگرديده
ين بعضي غزليات ديگر كه در نسخه مطبوعه مطبعه صفدري نبود و در ساير نسخه هاي مطبوعه و ين بعضي غزليات ديگر كه در نسخه مطبوعه مطبعه صفدري نبود و در ساير نسخه هاي مطبوعه و ين بعضي غزليات ديگر كه در نسخه مطبوعه مطبعه صفدري نبود و در ساير نسخه هاي مطبوعه و ين بعضي غزليات ديگر كه در نسخه مطبوعه مطبعه صفدري نبود و در ساير نسخه هاي مطبوعه و ااااعالوه برعالوه برعالوه برعالوه بر

ود و ود و ود و ود و مخطوطه و حتي در بياض هاي دست نويس كه تعداد آن از نود نسخه متجاوز مي شود، بنام ميرزا بيدل ثبت شده بمخطوطه و حتي در بياض هاي دست نويس كه تعداد آن از نود نسخه متجاوز مي شود، بنام ميرزا بيدل ثبت شده بمخطوطه و حتي در بياض هاي دست نويس كه تعداد آن از نود نسخه متجاوز مي شود، بنام ميرزا بيدل ثبت شده بمخطوطه و حتي در بياض هاي دست نويس كه تعداد آن از نود نسخه متجاوز مي شود، بنام ميرزا بيدل ثبت شده ب

                                                 
بيدل چه ( بس نفيس از غزليات ميرزا ترتيب داده اند و رسالة ) منتخباتي(  چنانچه سردار اعلي فاضل محترم علي محمدخان معاون اول صدارت عظمي  ٢

  .سلجوقي و كتاب فيض قدس كه خليلي تأليف نمودهكه استاد گرامي ) افكار شاعر( كه سردار فاضل فيض محمد خان فيضي و ) مي گويد
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آنرا جناب فاضل معاصر حافظ نورمحمد خان كهگداي سرمنشي در بار ملوكانه در مدت چندين سال با زحمت فراوان آنرا جناب فاضل معاصر حافظ نورمحمد خان كهگداي سرمنشي در بار ملوكانه در مدت چندين سال با زحمت فراوان آنرا جناب فاضل معاصر حافظ نورمحمد خان كهگداي سرمنشي در بار ملوكانه در مدت چندين سال با زحمت فراوان آنرا جناب فاضل معاصر حافظ نورمحمد خان كهگداي سرمنشي در بار ملوكانه در مدت چندين سال با زحمت فراوان 
جمع آورده و اين خدمت عالي را ارمغان عالم ادب نموده بود جا بجا در ديوان گنجانيده و در طرف راست مطلع هرغزل جمع آورده و اين خدمت عالي را ارمغان عالم ادب نموده بود جا بجا در ديوان گنجانيده و در طرف راست مطلع هرغزل جمع آورده و اين خدمت عالي را ارمغان عالم ادب نموده بود جا بجا در ديوان گنجانيده و در طرف راست مطلع هرغزل جمع آورده و اين خدمت عالي را ارمغان عالم ادب نموده بود جا بجا در ديوان گنجانيده و در طرف راست مطلع هرغزل 

        ....زل ها از ساير غزل ها تشخيص گرددزل ها از ساير غزل ها تشخيص گرددزل ها از ساير غزل ها تشخيص گرددزل ها از ساير غزل ها تشخيص گردداين غاين غاين غاين غ(*) (*) (*) (*) عالمت ستاره گذاشته شد تا با اين عالمت عالمت ستاره گذاشته شد تا با اين عالمت عالمت ستاره گذاشته شد تا با اين عالمت عالمت ستاره گذاشته شد تا با اين عالمت 
كه از كه از كه از كه از ) ) ) ) رابندرا بن داس خوشگورابندرا بن داس خوشگورابندرا بن داس خوشگورابندرا بن داس خوشگو( ( ( ( ناگفته نماند كه كليات بيدل در هنگام حيات خودش نيز تدوين شده بود، ناگفته نماند كه كليات بيدل در هنگام حيات خودش نيز تدوين شده بود، ناگفته نماند كه كليات بيدل در هنگام حيات خودش نيز تدوين شده بود، ناگفته نماند كه كليات بيدل در هنگام حيات خودش نيز تدوين شده بود، 

 سفينه در دفتر  سفينه در دفتر  سفينه در دفتر  سفينه در دفتر ببببصحبت ميرزا نرسيده است در كتاصحبت ميرزا نرسيده است در كتاصحبت ميرزا نرسيده است در كتاصحبت ميرزا نرسيده است در كتاه ه ه ه تقدان ميرزا است و بقول خودش كمتر از هزار بار بتقدان ميرزا است و بقول خودش كمتر از هزار بار بتقدان ميرزا است و بقول خودش كمتر از هزار بار بتقدان ميرزا است و بقول خودش كمتر از هزار بار بععععشاگردان و مشاگردان و مشاگردان و مشاگردان و م
يرزا را به تفصيلي مينگارد و شمارة اشعار اورا قيد مي كند، نظماً و نثراً ميرزا را نود و نه يرزا را به تفصيلي مينگارد و شمارة اشعار اورا قيد مي كند، نظماً و نثراً ميرزا را نود و نه يرزا را به تفصيلي مينگارد و شمارة اشعار اورا قيد مي كند، نظماً و نثراً ميرزا را نود و نه يرزا را به تفصيلي مينگارد و شمارة اشعار اورا قيد مي كند، نظماً و نثراً ميرزا را نود و نه سوم در آنجا كه شرح حال مسوم در آنجا كه شرح حال مسوم در آنجا كه شرح حال مسوم در آنجا كه شرح حال م

        ....٣٣٣٣هزار بيت مي داند و از آن جمله شمارة غزليات را پنجاه و چندهزار بيت ضبط ميكند هزار بيت مي داند و از آن جمله شمارة غزليات را پنجاه و چندهزار بيت ضبط ميكند هزار بيت مي داند و از آن جمله شمارة غزليات را پنجاه و چندهزار بيت ضبط ميكند هزار بيت مي داند و از آن جمله شمارة غزليات را پنجاه و چندهزار بيت ضبط ميكند 
        ::::خوشگو مي نگاردخوشگو مي نگاردخوشگو مي نگاردخوشگو مي نگارد

وراق كليات را وزن كرد وراق كليات را وزن كرد وراق كليات را وزن كرد وراق كليات را وزن كرد  ا ا ا ايييي روز روز روز روز....بيدل ديوانش را در حيات خودش تدوين كرده و چار مصراعي نويسانده بودبيدل ديوانش را در حيات خودش تدوين كرده و چار مصراعي نويسانده بودبيدل ديوانش را در حيات خودش تدوين كرده و چار مصراعي نويسانده بودبيدل ديوانش را در حيات خودش تدوين كرده و چار مصراعي نويسانده بود
برآمد، در ديگر كفة ترازو فلزات و جواهرات را گذاشت و گفت مردم هند فرزندان برآمد، در ديگر كفة ترازو فلزات و جواهرات را گذاشت و گفت مردم هند فرزندان برآمد، در ديگر كفة ترازو فلزات و جواهرات را گذاشت و گفت مردم هند فرزندان برآمد، در ديگر كفة ترازو فلزات و جواهرات را گذاشت و گفت مردم هند فرزندان ) ) ) ) معمول همان وقتمعمول همان وقتمعمول همان وقتمعمول همان وقت((((و چارده سير و چارده سير و چارده سير و چارده سير 

خودرا وزن كرده تصدق مي دهند چون نتيجة بيدالن همين نتايج طبع مي باشد من خيريت آنهارا از خدا ميخواهم اميد خودرا وزن كرده تصدق مي دهند چون نتيجة بيدالن همين نتايج طبع مي باشد من خيريت آنهارا از خدا ميخواهم اميد خودرا وزن كرده تصدق مي دهند چون نتيجة بيدالن همين نتايج طبع مي باشد من خيريت آنهارا از خدا ميخواهم اميد خودرا وزن كرده تصدق مي دهند چون نتيجة بيدالن همين نتايج طبع مي باشد من خيريت آنهارا از خدا ميخواهم اميد 
        ....است قبول گردداست قبول گردداست قبول گردداست قبول گردد

 كه معاصر بيدل است نيز در كتاب خزانة عامره اين قول را تائيد كرده و مجموع كليات بيدل  كه معاصر بيدل است نيز در كتاب خزانة عامره اين قول را تائيد كرده و مجموع كليات بيدل  كه معاصر بيدل است نيز در كتاب خزانة عامره اين قول را تائيد كرده و مجموع كليات بيدل  كه معاصر بيدل است نيز در كتاب خزانة عامره اين قول را تائيد كرده و مجموع كليات بيدل غالم علي آزادغالم علي آزادغالم علي آزادغالم علي آزاد
رسم داشتند كه ديوان اورا رسم داشتند كه ديوان اورا رسم داشتند كه ديوان اورا رسم داشتند كه ديوان اورا ) ) ) ) وفات بيدلوفات بيدلوفات بيدلوفات بيدل((((لوم است ارادتمندان در روز عرس لوم است ارادتمندان در روز عرس لوم است ارادتمندان در روز عرس لوم است ارادتمندان در روز عرس معمعمعمع. . . . را نود و صد هزار بيت تخمين نموده استرا نود و صد هزار بيت تخمين نموده استرا نود و صد هزار بيت تخمين نموده استرا نود و صد هزار بيت تخمين نموده است

        ....٤٤٤٤بر سرتربتش مي خواندند و محظوظ مي شدندبر سرتربتش مي خواندند و محظوظ مي شدندبر سرتربتش مي خواندند و محظوظ مي شدندبر سرتربتش مي خواندند و محظوظ مي شدند
طبع شده و سعي طبع شده و سعي طبع شده و سعي طبع شده و سعي ) ) ) ) ابتثيابتثيابتثيابتثي((((ترتيب حروف هجا كه در آخر قوافي آمده بسلسله ترتيب حروف هجا كه در آخر قوافي آمده بسلسله ترتيب حروف هجا كه در آخر قوافي آمده بسلسله ترتيب حروف هجا كه در آخر قوافي آمده بسلسله در ديوان موجوده هرغزل به در ديوان موجوده هرغزل به در ديوان موجوده هرغزل به در ديوان موجوده هرغزل به 

همچنين فهرستي  ترتيب و طبع شد تا در يافتن همچنين فهرستي  ترتيب و طبع شد تا در يافتن همچنين فهرستي  ترتيب و طبع شد تا در يافتن همچنين فهرستي  ترتيب و طبع شد تا در يافتن .  .  .  .  گرديده كه اين ترتيب در حرف اول مصراع اول مطلع نيز رعايت گرددگرديده كه اين ترتيب در حرف اول مصراع اول مطلع نيز رعايت گرددگرديده كه اين ترتيب در حرف اول مصراع اول مطلع نيز رعايت گرددگرديده كه اين ترتيب در حرف اول مصراع اول مطلع نيز رعايت گردد
        ....غزل ها به آساني دست دهدغزل ها به آساني دست دهدغزل ها به آساني دست دهدغزل ها به آساني دست دهد

رگ بزودي بزيور طبع آراسته گردد و ارباب رگ بزودي بزيور طبع آراسته گردد و ارباب رگ بزودي بزيور طبع آراسته گردد و ارباب رگ بزودي بزيور طبع آراسته گردد و ارباب اميدواريم بتوفيق الهي بقيه آثار گران بهاي اين شاعر و متصوف بزاميدواريم بتوفيق الهي بقيه آثار گران بهاي اين شاعر و متصوف بزاميدواريم بتوفيق الهي بقيه آثار گران بهاي اين شاعر و متصوف بزاميدواريم بتوفيق الهي بقيه آثار گران بهاي اين شاعر و متصوف بز
        ....ذوق از آن برخوردار شوندذوق از آن برخوردار شوندذوق از آن برخوردار شوندذوق از آن برخوردار شوند

توجه فاضل ارجمند دكتور ميرنجم الدين انصاري مشاور علمي وزارت معارف و سعي ملك الشعرا استاد توجه فاضل ارجمند دكتور ميرنجم الدين انصاري مشاور علمي وزارت معارف و سعي ملك الشعرا استاد توجه فاضل ارجمند دكتور ميرنجم الدين انصاري مشاور علمي وزارت معارف و سعي ملك الشعرا استاد توجه فاضل ارجمند دكتور ميرنجم الدين انصاري مشاور علمي وزارت معارف و سعي ملك الشعرا استاد 
بيتاب، همكاري خطاط شهير سيد محمد داود حسيني، خاصه اهتمام و مساعي جميله و كوشش شباروزي شاعر و بيتاب، همكاري خطاط شهير سيد محمد داود حسيني، خاصه اهتمام و مساعي جميله و كوشش شباروزي شاعر و بيتاب، همكاري خطاط شهير سيد محمد داود حسيني، خاصه اهتمام و مساعي جميله و كوشش شباروزي شاعر و بيتاب، همكاري خطاط شهير سيد محمد داود حسيني، خاصه اهتمام و مساعي جميله و كوشش شباروزي شاعر و 

        ....ط ومحقق گرامي خال محمد خسته كه در تصحيح و مقابلة اين نسخه نموده اند، در خور تمجيد استط ومحقق گرامي خال محمد خسته كه در تصحيح و مقابلة اين نسخه نموده اند، در خور تمجيد استط ومحقق گرامي خال محمد خسته كه در تصحيح و مقابلة اين نسخه نموده اند، در خور تمجيد استط ومحقق گرامي خال محمد خسته كه در تصحيح و مقابلة اين نسخه نموده اند، در خور تمجيد استفاضل و خطافاضل و خطافاضل و خطافاضل و خطا
همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و نفاست همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و نفاست همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و نفاست همچنين مساعي و نگراني شاغلي انجنير گل محمد رئيس و ديگر كاركنان مطبعة معارف كه در طبع و نفاست 

  ....آن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانستآن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانستآن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانستآن مبذول داشته اند، مسرت و شكرانست

                                                 
  . سفينة خوشگو ــ طبع پتنه ـ بهار ٣
 درين باب راجع به نسخه هاي مخطوطه و اصل كليات بيدل در كشور ما و در ديگر كتابخانه هاي مشهور است، در رسالة كه وعده داده ايم سخن خواهيم  ٤

  .راند
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ريست از سر انگشت ارادت او ، و جنبش امواج آثار حدوث ريست از سر انگشت ارادت او ، و جنبش امواج آثار حدوث ريست از سر انگشت ارادت او ، و جنبش امواج آثار حدوث ريست از سر انگشت ارادت او ، و جنبش امواج آثار حدوث ـُّـُّـُّـُّفاس اعيان كيف و كم موقوف تحيفاس اعيان كيف و كم موقوف تحيفاس اعيان كيف و كم موقوف تحيفاس اعيان كيف و كم موقوف تحيحمد مبدعي كه تردد انحمد مبدعي كه تردد انحمد مبدعي كه تردد انحمد مبدعي كه تردد ان

 شكني از ابروي اشارت او، مرغ ناطقه را بر شاخسار زبانها بسمل آهنگي پرواز ثنا خوانيش و طائر باصره  شكني از ابروي اشارت او، مرغ ناطقه را بر شاخسار زبانها بسمل آهنگي پرواز ثنا خوانيش و طائر باصره  شكني از ابروي اشارت او، مرغ ناطقه را بر شاخسار زبانها بسمل آهنگي پرواز ثنا خوانيش و طائر باصره  شكني از ابروي اشارت او، مرغ ناطقه را بر شاخسار زبانها بسمل آهنگي پرواز ثنا خوانيش و طائر باصره  مرهوِن مرهوِن مرهوِن مرهوِن،،،،و قدمو قدمو قدمو قدم
 سنبل تا موج چشمه تار نگاهي بر  سنبل تا موج چشمه تار نگاهي بر  سنبل تا موج چشمه تار نگاهي بر  سنبل تا موج چشمه تار نگاهي بر ش جوِشش جوِشش جوِشش جوِشرا در آشيان ديده رشته برپاي حيرت بي نشانيش، در تماشاي شادابي بهاررا در آشيان ديده رشته برپاي حيرت بي نشانيش، در تماشاي شادابي بهاررا در آشيان ديده رشته برپاي حيرت بي نشانيش، در تماشاي شادابي بهاررا در آشيان ديده رشته برپاي حيرت بي نشانيش، در تماشاي شادابي بهار

        :::: گلزارش نالة بلبل با بوي گل رشتة آهي از دل چاك سر كشيده گلزارش نالة بلبل با بوي گل رشتة آهي از دل چاك سر كشيده گلزارش نالة بلبل با بوي گل رشتة آهي از دل چاك سر كشيده گلزارش نالة بلبل با بوي گل رشتة آهي از دل چاك سر كشيدهييييييييديدة نمناك پيچيده و در تمناي بال افشانديدة نمناك پيچيده و در تمناي بال افشانديدة نمناك پيچيده و در تمناي بال افشانديدة نمناك پيچيده و در تمناي بال افشان
        زهستي تا عدم پرواز عجز خسته باالنشزهستي تا عدم پرواز عجز خسته باالنشزهستي تا عدم پرواز عجز خسته باالنشزهستي تا عدم پرواز عجز خسته باالنش

         او او او او هوا گيِر دماغْ آشفتگاِن هوا گيِر دماغْ آشفتگاِن هوا گيِر دماغْ آشفتگاِن هوا گيِر دماغْ آشفتگاِنوِدوِدوِدوِدُفلك دفلك دفلك دفلك د
 

         خياالنش  خياالنش  خياالنش  خياالنش  چيدة حيرت چيدة حيرت چيدة حيرت چيدة حيرتز دل تا ديده بزِمز دل تا ديده بزِمز دل تا ديده بزِمز دل تا ديده بزِم 
        برون جوشيدة دلهاي ناالنشبرون جوشيدة دلهاي ناالنشبرون جوشيدة دلهاي ناالنشبرون جوشيدة دلهاي ناالنشجهان گرِد جهان گرِد جهان گرِد جهان گرِد 

 

خميازة حرف خميازة حرف خميازة حرف خميازة حرف ه ه ه ه سوداي حلقة دامش دايرة چشم مروتي خط امان اسيران فراق و چاك جگر بسوداي حلقة دامش دايرة چشم مروتي خط امان اسيران فراق و چاك جگر بسوداي حلقة دامش دايرة چشم مروتي خط امان اسيران فراق و چاك جگر بسوداي حلقة دامش دايرة چشم مروتي خط امان اسيران فراق و چاك جگر ببه به به به داغ دل داغ دل داغ دل داغ دل 
نامش، نقش نگيني جوهر انشاي آئينه اشتياق، گريبان چاكي طره هاي سنبل سطر آشفتگي از دفتر ديوان بهارش و نامش، نقش نگيني جوهر انشاي آئينه اشتياق، گريبان چاكي طره هاي سنبل سطر آشفتگي از دفتر ديوان بهارش و نامش، نقش نگيني جوهر انشاي آئينه اشتياق، گريبان چاكي طره هاي سنبل سطر آشفتگي از دفتر ديوان بهارش و نامش، نقش نگيني جوهر انشاي آئينه اشتياق، گريبان چاكي طره هاي سنبل سطر آشفتگي از دفتر ديوان بهارش و 

ستان شبنم گلزارش، از هوا خواهان گل خود رويش بساط چمن ستان شبنم گلزارش، از هوا خواهان گل خود رويش بساط چمن ستان شبنم گلزارش، از هوا خواهان گل خود رويش بساط چمن ستان شبنم گلزارش، از هوا خواهان گل خود رويش بساط چمن مشق ادب نگاهي از دبمشق ادب نگاهي از دبمشق ادب نگاهي از دبمشق ادب نگاهي از دب    جمعيت اجزاي اوراق گل زيرجمعيت اجزاي اوراق گل زيرجمعيت اجزاي اوراق گل زيرجمعيت اجزاي اوراق گل زير
آنقدر به غنچگي گرويده كه بلبل را چون دود بر شعلة آواز پيچيدن غنيمت بال گشائيست و از طوق داران سرو آزادش آنقدر به غنچگي گرويده كه بلبل را چون دود بر شعلة آواز پيچيدن غنيمت بال گشائيست و از طوق داران سرو آزادش آنقدر به غنچگي گرويده كه بلبل را چون دود بر شعلة آواز پيچيدن غنيمت بال گشائيست و از طوق داران سرو آزادش آنقدر به غنچگي گرويده كه بلبل را چون دود بر شعلة آواز پيچيدن غنيمت بال گشائيست و از طوق داران سرو آزادش 

 ها  ها  ها  ها ي خزيده كه قمري را چون خاكستر سر از حلقة داغ بيرون كشيدن مفت پرواز رسائي، و اللهي خزيده كه قمري را چون خاكستر سر از حلقة داغ بيرون كشيدن مفت پرواز رسائي، و اللهي خزيده كه قمري را چون خاكستر سر از حلقة داغ بيرون كشيدن مفت پرواز رسائي، و اللهي خزيده كه قمري را چون خاكستر سر از حلقة داغ بيرون كشيدن مفت پرواز رسائي، و اللهااااعرصة گلشن به تنگي عرصة گلشن به تنگي عرصة گلشن به تنگي عرصة گلشن به تنگي 
چون زردشت دست برآتش داغ مي گذارند تا بر چراغ يكتائيش قسم تحقيق بجا آرند و غنچه ها يكدل بصد زبان چون زردشت دست برآتش داغ مي گذارند تا بر چراغ يكتائيش قسم تحقيق بجا آرند و غنچه ها يكدل بصد زبان چون زردشت دست برآتش داغ مي گذارند تا بر چراغ يكتائيش قسم تحقيق بجا آرند و غنچه ها يكدل بصد زبان چون زردشت دست برآتش داغ مي گذارند تا بر چراغ يكتائيش قسم تحقيق بجا آرند و غنچه ها يكدل بصد زبان 
تقسيم مي نمايند تا يك رنگئ بهارش را بي شبة تفاوت بشمارند، رنگ گرداني تمثال اعيان بر آينة بيرنگيش اثر تراشي تقسيم مي نمايند تا يك رنگئ بهارش را بي شبة تفاوت بشمارند، رنگ گرداني تمثال اعيان بر آينة بيرنگيش اثر تراشي تقسيم مي نمايند تا يك رنگئ بهارش را بي شبة تفاوت بشمارند، رنگ گرداني تمثال اعيان بر آينة بيرنگيش اثر تراشي تقسيم مي نمايند تا يك رنگئ بهارش را بي شبة تفاوت بشمارند، رنگ گرداني تمثال اعيان بر آينة بيرنگيش اثر تراشي 

قدس وجوبش خارج آهنگي انديشه هاي محال، آينة تحقيقش را قدس وجوبش خارج آهنگي انديشه هاي محال، آينة تحقيقش را قدس وجوبش خارج آهنگي انديشه هاي محال، آينة تحقيقش را قدس وجوبش خارج آهنگي انديشه هاي محال، آينة تحقيقش را اوهام و خيال و پر فشاني زير و بِم امكان در ساِز تاوهام و خيال و پر فشاني زير و بِم امكان در ساِز تاوهام و خيال و پر فشاني زير و بِم امكان در ساِز تاوهام و خيال و پر فشاني زير و بِم امكان در ساِز ت
        ....يك ذات صورت مجاز نمودن و اوراق مجازش را يك قلم دفتر حقيقت گشودنيك ذات صورت مجاز نمودن و اوراق مجازش را يك قلم دفتر حقيقت گشودنيك ذات صورت مجاز نمودن و اوراق مجازش را يك قلم دفتر حقيقت گشودنيك ذات صورت مجاز نمودن و اوراق مجازش را يك قلم دفتر حقيقت گشودن

YmnK  
        ز فيض عاِم بهاِر حقيقِت ازلشز فيض عاِم بهاِر حقيقِت ازلشز فيض عاِم بهاِر حقيقِت ازلشز فيض عاِم بهاِر حقيقِت ازلش

         كمال كمال كمال كمالِببست رنِگ تفاوت به كارگاِهِببست رنِگ تفاوت به كارگاِهِببست رنِگ تفاوت به كارگاِهِببست رنِگ تفاوت به كارگاِه
        ي كه درين انجمن ورق گرداندي كه درين انجمن ورق گرداندي كه درين انجمن ورق گرداندي كه درين انجمن ورق گرداندااااز جلوه ز جلوه ز جلوه ز جلوه 

        ابد گلي ز گلستاِن بي نهايِت اوابد گلي ز گلستاِن بي نهايِت اوابد گلي ز گلستاِن بي نهايِت اوابد گلي ز گلستاِن بي نهايِت او

        م ذره كه خورشيد نيست در بغلشم ذره كه خورشيد نيست در بغلشم ذره كه خورشيد نيست در بغلشم ذره كه خورشيد نيست در بغلشكداكداكداكدا 
        شكست بست دو عالم ز قدرت عملششكست بست دو عالم ز قدرت عملششكست بست دو عالم ز قدرت عملششكست بست دو عالم ز قدرت عملش
        همان به گردِش رنگ آشكار شد به دلشهمان به گردِش رنگ آشكار شد به دلشهمان به گردِش رنگ آشكار شد به دلشهمان به گردِش رنگ آشكار شد به دلش

        لك بي خللشلك بي خللشلك بي خللشلك بي خللشـُُــُـُِقدم يكي ز مقيمان مِقدم يكي ز مقيمان مِقدم يكي ز مقيمان مِقدم يكي ز مقيمان م
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مينائي مجلس مستانش به عهدة ناله هاي خون پاال، پيمانگي بزم ميكشانش به حلقة داغهاي شعله پيما، در مينائي مجلس مستانش به عهدة ناله هاي خون پاال، پيمانگي بزم ميكشانش به حلقة داغهاي شعله پيما، در مينائي مجلس مستانش به عهدة ناله هاي خون پاال، پيمانگي بزم ميكشانش به حلقة داغهاي شعله پيما، در مينائي مجلس مستانش به عهدة ناله هاي خون پاال، پيمانگي بزم ميكشانش به حلقة داغهاي شعله پيما، در 

 گرداب زنار به دوش و موج از حباب ناقوس طراز در كارگاه خيال انديشان  گرداب زنار به دوش و موج از حباب ناقوس طراز در كارگاه خيال انديشان  گرداب زنار به دوش و موج از حباب ناقوس طراز در كارگاه خيال انديشان  گرداب زنار به دوش و موج از حباب ناقوس طراز در كارگاه خيال انديشان بتكدة حسرت پرستاِن گوهر كمالش محيِطبتكدة حسرت پرستاِن گوهر كمالش محيِطبتكدة حسرت پرستاِن گوهر كمالش محيِطبتكدة حسرت پرستاِن گوهر كمالش محيِط
گلشن جمالش، بهار از خوِن جگر غازه فروش، و شبنم از گداِز دل آينه ساز، دوِد دماغ سودوائيانش چون فتيلة شمع گلشن جمالش، بهار از خوِن جگر غازه فروش، و شبنم از گداِز دل آينه ساز، دوِد دماغ سودوائيانش چون فتيلة شمع گلشن جمالش، بهار از خوِن جگر غازه فروش، و شبنم از گداِز دل آينه ساز، دوِد دماغ سودوائيانش چون فتيلة شمع گلشن جمالش، بهار از خوِن جگر غازه فروش، و شبنم از گداِز دل آينه ساز، دوِد دماغ سودوائيانش چون فتيلة شمع 

 دِر خمخاة آثاِر  دِر خمخاة آثاِر  دِر خمخاة آثاِر  دِر خمخاة آثاِر برق آهنگ شعله تعميري و حلقة زنجير ديوانگانش به رنِگ گردباد آسمان تاز هوا تسخيري، سپهِربرق آهنگ شعله تعميري و حلقة زنجير ديوانگانش به رنِگ گردباد آسمان تاز هوا تسخيري، سپهِربرق آهنگ شعله تعميري و حلقة زنجير ديوانگانش به رنِگ گردباد آسمان تاز هوا تسخيري، سپهِربرق آهنگ شعله تعميري و حلقة زنجير ديوانگانش به رنِگ گردباد آسمان تاز هوا تسخيري، سپهِر
        ....عظمتش مزدوري خميده سعي سبو بر دوشي محيط در ميكدة فيِض انعامش پيشكاري عرق جبيِن تردد باده فروشيعظمتش مزدوري خميده سعي سبو بر دوشي محيط در ميكدة فيِض انعامش پيشكاري عرق جبيِن تردد باده فروشيعظمتش مزدوري خميده سعي سبو بر دوشي محيط در ميكدة فيِض انعامش پيشكاري عرق جبيِن تردد باده فروشيعظمتش مزدوري خميده سعي سبو بر دوشي محيط در ميكدة فيِض انعامش پيشكاري عرق جبيِن تردد باده فروشي

####opopopop        
        خلقي از كارگاه كن فيكونخلقي از كارگاه كن فيكونخلقي از كارگاه كن فيكونخلقي از كارگاه كن فيكون

         سامان كرد سامان كرد سامان كرد سامان كردِهر كه اينجا وجوِدهر كه اينجا وجوِدهر كه اينجا وجوِدهر كه اينجا وجوِد
        مهِر بيتاب ذره سازي هاستمهِر بيتاب ذره سازي هاستمهِر بيتاب ذره سازي هاستمهِر بيتاب ذره سازي هاست

        

 سِر تسليم عسِر تسليم عسِر تسليم عجز كرده برونجز كرده برونجز كرده برونجز كرده برونسِر تسليم ع        
        سجده پيش از جبين نمايان كردسجده پيش از جبين نمايان كردسجده پيش از جبين نمايان كردسجده پيش از جبين نمايان كرد

         محِو خاك بازي هاست محِو خاك بازي هاست محِو خاك بازي هاست محِو خاك بازي هاستآسمانآسمانآسمانآسمان
        

سنگ را در هواي سحاِب تربيتش تخِم شرر بر روي هوا افشاندن و آفتاب را به تمناي حاصِل سجودش ريشة سنگ را در هواي سحاِب تربيتش تخِم شرر بر روي هوا افشاندن و آفتاب را به تمناي حاصِل سجودش ريشة سنگ را در هواي سحاِب تربيتش تخِم شرر بر روي هوا افشاندن و آفتاب را به تمناي حاصِل سجودش ريشة سنگ را در هواي سحاِب تربيتش تخِم شرر بر روي هوا افشاندن و آفتاب را به تمناي حاصِل سجودش ريشة 
شعاع در دِل خاك دواندن، اگر نه جذبة آفتاِب عنايتش حيرتشعاع در دِل خاك دواندن، اگر نه جذبة آفتاِب عنايتش حيرتشعاع در دِل خاك دواندن، اگر نه جذبة آفتاِب عنايتش حيرتشبنم از  شبنم از  شبنم از  شبنم از ،،،، نگاهاِن عالِم رنگ و بو را باِل پرواز بخشد نگاهاِن عالِم رنگ و بو را باِل پرواز بخشد نگاهاِن عالِم رنگ و بو را باِل پرواز بخشد نگاهاِن عالِم رنگ و بو را باِل پرواز بخشدشعاع در دِل خاك دواندن، اگر نه جذبة آفتاِب عنايتش حيرت 

رهائي ندارد و اگر نه نسيِم صبِح هدايتش بر روي اسيران زاوية دل دِر رحمت رهائي ندارد و اگر نه نسيِم صبِح هدايتش بر روي اسيران زاوية دل دِر رحمت رهائي ندارد و اگر نه نسيِم صبِح هدايتش بر روي اسيران زاوية دل دِر رحمت رهائي ندارد و اگر نه نسيِم صبِح هدايتش بر روي اسيران زاوية دل دِر رحمت  امكاِن  امكاِن  امكاِن  امكاِن  رشة دام رشة دام رشة دام رشة دامرِهرِهرِهرِهرگهاي گل چون ِگرگهاي گل چون ِگرگهاي گل چون ِگرگهاي گل چون ِگ
 بهار تا سبحة غنچه در رشته هاي شاِخ گل  بهار تا سبحة غنچه در رشته هاي شاِخ گل  بهار تا سبحة غنچه در رشته هاي شاِخ گل  بهار تا سبحة غنچه در رشته هاي شاِخ گل .... سر از بيضه فوالد بر نيارد سر از بيضه فوالد بر نيارد سر از بيضه فوالد بر نيارد سر از بيضه فوالد بر نياردبوي گل از تنگنائي غنچه چون جوهربوي گل از تنگنائي غنچه چون جوهربوي گل از تنگنائي غنچه چون جوهربوي گل از تنگنائي غنچه چون جوهر    ....گشايدگشايدگشايدگشايد

 تقليد صوفياِن  تقليد صوفياِن  تقليد صوفياِن  تقليد صوفياِن نكشيد به هواي مسبحاِن معبدش رنگ نگرديد و صبح تا صفحة هستي از بخية نفس نپرداخت بهنكشيد به هواي مسبحاِن معبدش رنگ نگرديد و صبح تا صفحة هستي از بخية نفس نپرداخت بهنكشيد به هواي مسبحاِن معبدش رنگ نگرديد و صبح تا صفحة هستي از بخية نفس نپرداخت بهنكشيد به هواي مسبحاِن معبدش رنگ نگرديد و صبح تا صفحة هستي از بخية نفس نپرداخت به
 آهنگهاست آوارة گرِد احاطة ساز  آهنگهاست آوارة گرِد احاطة ساز  آهنگهاست آوارة گرِد احاطة ساز  آهنگهاست آوارة گرِد احاطة ساز ،،،، اينجا رنگهاست آشفتة خياِل آغوِش حيرِت چمن و اينجا رنگهاست آشفتة خياِل آغوِش حيرِت چمن و اينجا رنگهاست آشفتة خياِل آغوِش حيرِت چمن و اينجا رنگهاست آشفتة خياِل آغوِش حيرِت چمن و....خانقاهش سجاده بر هوا نينداختخانقاهش سجاده بر هوا نينداختخانقاهش سجاده بر هوا نينداختخانقاهش سجاده بر هوا نينداخت

 اشيا را از تشويش آفاِت يك ديگر به جناِب يكتائي گريختن، اجزا را از تفرقة جهان تعيني به يك جهتي  اشيا را از تشويش آفاِت يك ديگر به جناِب يكتائي گريختن، اجزا را از تفرقة جهان تعيني به يك جهتي  اشيا را از تشويش آفاِت يك ديگر به جناِب يكتائي گريختن، اجزا را از تفرقة جهان تعيني به يك جهتي  اشيا را از تشويش آفاِت يك ديگر به جناِب يكتائي گريختن، اجزا را از تفرقة جهان تعيني به يك جهتي ....بي ما و منبي ما و منبي ما و منبي ما و من
ة وصالش چون ساحِل مطلوِب محيط در كنار و كشِش افتادگاِن وادي خيالش به ة وصالش چون ساحِل مطلوِب محيط در كنار و كشِش افتادگاِن وادي خيالش به ة وصالش چون ساحِل مطلوِب محيط در كنار و كشِش افتادگاِن وادي خيالش به ة وصالش چون ساحِل مطلوِب محيط در كنار و كشِش افتادگاِن وادي خيالش به  جذبة تشنگان بادي جذبة تشنگان بادي جذبة تشنگان بادي جذبة تشنگان بادي....كل در آويختنكل در آويختنكل در آويختنكل در آويختن

 سلسلة بيقراران درياي طلبش پيوسته چون موِج بيتاب و نبِض تب زدگاِن سوداي هستيش  سلسلة بيقراران درياي طلبش پيوسته چون موِج بيتاب و نبِض تب زدگاِن سوداي هستيش  سلسلة بيقراران درياي طلبش پيوسته چون موِج بيتاب و نبِض تب زدگاِن سوداي هستيش  سلسلة بيقراران درياي طلبش پيوسته چون موِج بيتاب و نبِض تب زدگاِن سوداي هستيش ....رنِگ جادة كمند منزل شكاررنِگ جادة كمند منزل شكاررنِگ جادة كمند منزل شكاررنِگ جادة كمند منزل شكار
يف محيط عطايش گوهر يف محيط عطايش گوهر يف محيط عطايش گوهر يف محيط عطايش گوهر  در پرواِز تمهيِد ثنايش مضمون از لفظ در شكِن دام و در توص در پرواِز تمهيِد ثنايش مضمون از لفظ در شكِن دام و در توص در پرواِز تمهيِد ثنايش مضمون از لفظ در شكِن دام و در توص در پرواِز تمهيِد ثنايش مضمون از لفظ در شكِن دام و در توص....همواره چون نفس برِق اضطرابهمواره چون نفس برِق اضطرابهمواره چون نفس برِق اضطرابهمواره چون نفس برِق اضطراب

        ....از موج زبان در كام از موج زبان در كام از موج زبان در كام از موج زبان در كام 

#op  
        زهي گلشن طراِز بزِم بيرنگزهي گلشن طراِز بزِم بيرنگزهي گلشن طراِز بزِم بيرنگزهي گلشن طراِز بزِم بيرنگ

         موجي ز بحِر حسرِت او موجي ز بحِر حسرِت او موجي ز بحِر حسرِت او موجي ز بحِر حسرِت او،،،،نفسنفسنفسنفس
        ااااـّـّـّـّيادش در بياباِن تمنيادش در بياباِن تمنيادش در بياباِن تمنيادش در بياباِن تمنه ه ه ه بببب

        شهيدش را ز شوِق حسرت آمالشهيدش را ز شوِق حسرت آمالشهيدش را ز شوِق حسرت آمالشهيدش را ز شوِق حسرت آمال
         در خون هالكش در خون هالكش در خون هالكش در خون هالكشچمن يك بسمِلچمن يك بسمِلچمن يك بسمِلچمن يك بسمِل

        به سيِر صنع او از عجِز تدبيربه سيِر صنع او از عجِز تدبيربه سيِر صنع او از عجِز تدبيربه سيِر صنع او از عجِز تدبير
        به اوِج كلهش از بي دست و پائيبه اوِج كلهش از بي دست و پائيبه اوِج كلهش از بي دست و پائيبه اوِج كلهش از بي دست و پائي

        ي چيدي چيدي چيدي چيدگل از گلزاِر حمِد او كسگل از گلزاِر حمِد او كسگل از گلزاِر حمِد او كسگل از گلزاِر حمِد او كس

        چو بوي گل نهان در عالِم رنگچو بوي گل نهان در عالِم رنگچو بوي گل نهان در عالِم رنگچو بوي گل نهان در عالِم رنگ 
         تاري ز ساِز حيرِت او تاري ز ساِز حيرِت او تاري ز ساِز حيرِت او تاري ز ساِز حيرِت او،،،،نگهنگهنگهنگه

        سِر سودائيان را گردِش پاسِر سودائيان را گردِش پاسِر سودائيان را گردِش پاسِر سودائيان را گردِش پا
        كفن چون صبح ساماِن پر و بالكفن چون صبح ساماِن پر و بالكفن چون صبح ساماِن پر و بالكفن چون صبح ساماِن پر و بال

         سرِد سينه چاكش سرِد سينه چاكش سرِد سينه چاكش سرِد سينه چاكشآِهآِهآِهآِهسحر يك سحر يك سحر يك سحر يك 
        ز حيرت شخِص بينائي زمينگيرز حيرت شخِص بينائي زمينگيرز حيرت شخِص بينائي زمينگيرز حيرت شخِص بينائي زمينگير
        سخن را نيست پرواِز رسائيسخن را نيست پرواِز رسائيسخن را نيست پرواِز رسائيسخن را نيست پرواِز رسائي
        كه چون زخم از لِب خون بسته ناليدكه چون زخم از لِب خون بسته ناليدكه چون زخم از لِب خون بسته ناليدكه چون زخم از لِب خون بسته ناليد
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  ش

        خموشي هاست اينجا عيِن آهنگخموشي هاست اينجا عيِن آهنگخموشي هاست اينجا عيِن آهنگخموشي هاست اينجا عيِن آهنگ
        

        ِت باِل پرواز است چون رنگِت باِل پرواز است چون رنگِت باِل پرواز است چون رنگِت باِل پرواز است چون رنگشكسشكسشكسشكس
        

 و جواهر  و جواهر  و جواهر  و جواهر ،،،،كشيدهكشيدهكشيدهكشيده    و درود مرسلي كه نغمات محفل ظهورش نشيد مقداريست كه ز پردة طوفان اسرارش سرو درود مرسلي كه نغمات محفل ظهورش نشيد مقداريست كه ز پردة طوفان اسرارش سرو درود مرسلي كه نغمات محفل ظهورش نشيد مقداريست كه ز پردة طوفان اسرارش سرو درود مرسلي كه نغمات محفل ظهورش نشيد مقداريست كه ز پردة طوفان اسرارش سر
    ،،،،مشمشمشمشيييي قد قد قد قدور جاِهور جاِهور جاِهور جاِهـُّـُّـُّـُّ بهاري تص بهاري تص بهاري تص بهاري تصر و داِر انجمِن حدوث پرتو اندوزر و داِر انجمِن حدوث پرتو اندوزر و داِر انجمِن حدوث پرتو اندوزر و داِر انجمِن حدوث پرتو اندوز گي گي گي گي....مخزِن ايجاد عقده واري بر رشتة سلِك اظهارش پيچيدهمخزِن ايجاد عقده واري بر رشتة سلِك اظهارش پيچيدهمخزِن ايجاد عقده واري بر رشتة سلِك اظهارش پيچيدهمخزِن ايجاد عقده واري بر رشتة سلِك اظهارش پيچيده

 به آثاِر نقِش قدم خط پيشاني سعادت كائنات و به لمعة  به آثاِر نقِش قدم خط پيشاني سعادت كائنات و به لمعة  به آثاِر نقِش قدم خط پيشاني سعادت كائنات و به لمعة  به آثاِر نقِش قدم خط پيشاني سعادت كائنات و به لمعة .... هاي مشاهدة گرِد گليمش هاي مشاهدة گرِد گليمش هاي مشاهدة گرِد گليمش هاي مشاهدة گرِد گليمش اطلس افالِك حيرت قماشي اطلس افالِك حيرت قماشي اطلس افالِك حيرت قماشي اطلس افالِك حيرت قماشيكارگاِهكارگاِهكارگاِهكارگاِه
        ،،،،انوار پيدائي آفتاِب كشور هدايت موجوداتانوار پيدائي آفتاِب كشور هدايت موجوداتانوار پيدائي آفتاِب كشور هدايت موجوداتانوار پيدائي آفتاِب كشور هدايت موجودات

  ��ل
        آنكه از بوي بهارش رنِگ امكان ريختندآنكه از بوي بهارش رنِگ امكان ريختندآنكه از بوي بهارش رنِگ امكان ريختندآنكه از بوي بهارش رنِگ امكان ريختند
        شاهِد بزِم خيالش تا درد طرِف نقابشاهِد بزِم خيالش تا درد طرِف نقابشاهِد بزِم خيالش تا درد طرِف نقابشاهِد بزِم خيالش تا درد طرِف نقاب

تا دمتا دمتا دميادياديادياده ه ه ه  كيفيـِّت مجنوِن او آمد ب كيفيـِّت مجنوِن او آمد ب كيفيـِّت مجنوِن او آمد ب كيفيـِّت مجنوِن او آمد بتا دم        
        نديشه كردنديشه كردنديشه كردنديشه كردآسمان زان چشِم شهال چشمكي اآسمان زان چشِم شهال چشمكي اآسمان زان چشِم شهال چشمكي اآسمان زان چشِم شهال چشمكي ا

        حيرتي زد جوش ازآن نقِش قَدم در طبِع خاكحيرتي زد جوش ازآن نقِش قَدم در طبِع خاكحيرتي زد جوش ازآن نقِش قَدم در طبِع خاكحيرتي زد جوش ازآن نقِش قَدم در طبِع خاك
        از هواي ساية دسِت كرم در باِر اواز هواي ساية دسِت كرم در باِر اواز هواي ساية دسِت كرم در باِر اواز هواي ساية دسِت كرم در باِر او
        طرفي از دامانش افشاندند، هستي زد نفسطرفي از دامانش افشاندند، هستي زد نفسطرفي از دامانش افشاندند، هستي زد نفسطرفي از دامانش افشاندند، هستي زد نفس
        از حضوِر معنيش بي پرده شد اسراِر ذاتاز حضوِر معنيش بي پرده شد اسراِر ذاتاز حضوِر معنيش بي پرده شد اسراِر ذاتاز حضوِر معنيش بي پرده شد اسراِر ذات

        عرضعرضعرضعرضه ه ه ه  اسماي ِقدم آمد ب اسماي ِقدم آمد ب اسماي ِقدم آمد ب اسماي ِقدم آمد ب،،،،نام او بردندنام او بردندنام او بردندنام او بردند
 از جمالش صورِت ِعلِم ازل بستند نقشاز جمالش صورِت ِعلِم ازل بستند نقشاز جمالش صورِت ِعلِم ازل بستند نقشاز جمالش صورِت ِعلِم ازل بستند نقش

        

        عيان ريختندعيان ريختندعيان ريختندعيان ريختندگرِد راهش جوش زد، آثاِر اگرِد راهش جوش زد، آثاِر اگرِد راهش جوش زد، آثاِر اگرِد راهش جوش زد، آثاِر ا 
        آرزو ها ششجهت يك چشم حيران ريختندآرزو ها ششجهت يك چشم حيران ريختندآرزو ها ششجهت يك چشم حيران ريختندآرزو ها ششجهت يك چشم حيران ريختند

         صبح از گريبان ريختند صبح از گريبان ريختند صبح از گريبان ريختند صبح از گريبان ريختند،،،،سينه چاكاِن ازلسينه چاكاِن ازلسينه چاكاِن ازلسينه چاكاِن ازل
        از كواكب در كنارش نرگسستان ريختنداز كواكب در كنارش نرگسستان ريختنداز كواكب در كنارش نرگسستان ريختنداز كواكب در كنارش نرگسستان ريختند

         بر فرقش گلستان ريختند بر فرقش گلستان ريختند بر فرقش گلستان ريختند بر فرقش گلستان ريختند،،،،تا نظر وا كردتا نظر وا كردتا نظر وا كردتا نظر وا كرد
        ابر ها در جلوه آوردند و باران ريختندابر ها در جلوه آوردند و باران ريختندابر ها در جلوه آوردند و باران ريختندابر ها در جلوه آوردند و باران ريختند

         آِب حيوان ريختند آِب حيوان ريختند آِب حيوان ريختند آِب حيوان ريختند،،،،وز خرامش ياد كردندوز خرامش ياد كردندوز خرامش ياد كردندوز خرامش ياد كردند
        ريختندريختندريختندريختندينة جان ينة جان ينة جان ينة جان ئئئئوز ظهوِر جسِم او آوز ظهوِر جسِم او آوز ظهوِر جسِم او آوز ظهوِر جسِم او آ

         آياِت قرآن ريختند آياِت قرآن ريختند آياِت قرآن ريختند آياِت قرآن ريختند،،،،از لِب او دم زدنداز لِب او دم زدنداز لِب او دم زدنداز لِب او دم زدند
 وز كمالش معنئ تحقيِق انسان ريختندوز كمالش معنئ تحقيِق انسان ريختندوز كمالش معنئ تحقيِق انسان ريختندوز كمالش معنئ تحقيِق انسان ريختند

        

        غيِر ذاتش نيست بيدل در خيال آباِد صنعغيِر ذاتش نيست بيدل در خيال آباِد صنعغيِر ذاتش نيست بيدل در خيال آباِد صنعغيِر ذاتش نيست بيدل در خيال آباِد صنع
         هر قدر آن ريختند هر قدر آن ريختند هر قدر آن ريختند هر قدر آن ريختند،،،،هر چه اين بستند نقش وهر چه اين بستند نقش وهر چه اين بستند نقش وهر چه اين بستند نقش و

 حقيقت بيانش تعلّق نور و  حقيقت بيانش تعلّق نور و  حقيقت بيانش تعلّق نور و  حقيقت بيانش تعلّق نور و ا نگاِها نگاِها نگاِها نگاِهبببب آب و گهر، جمال مطلق را  آب و گهر، جمال مطلق را  آب و گهر، جمال مطلق را  آب و گهر، جمال مطلق را ****كالِم حق را با لب معرفت ترجمانش التيايمكالِم حق را با لب معرفت ترجمانش التيايمكالِم حق را با لب معرفت ترجمانش التيايمكالِم حق را با لب معرفت ترجمانش التيايم
ش قسم ش قسم ش قسم ش قسم ددددظر، نفَس صبح ازل را با گرِد موكب ايجادش تعهد شير در شكر، پيوند رشتة شاِم ابد را به گيسوي رسائي سواظر، نفَس صبح ازل را با گرِد موكب ايجادش تعهد شير در شكر، پيوند رشتة شاِم ابد را به گيسوي رسائي سواظر، نفَس صبح ازل را با گرِد موكب ايجادش تعهد شير در شكر، پيوند رشتة شاِم ابد را به گيسوي رسائي سواظر، نفَس صبح ازل را با گرِد موكب ايجادش تعهد شير در شكر، پيوند رشتة شاِم ابد را به گيسوي رسائي سوانننن

گره كوتاهي خوردن، با اعتبار خاِك درگاهش ياقوت را از آبروي خود آتش به سر انداختن و با كيفيت غبار راهش گره كوتاهي خوردن، با اعتبار خاِك درگاهش ياقوت را از آبروي خود آتش به سر انداختن و با كيفيت غبار راهش گره كوتاهي خوردن، با اعتبار خاِك درگاهش ياقوت را از آبروي خود آتش به سر انداختن و با كيفيت غبار راهش گره كوتاهي خوردن، با اعتبار خاِك درگاهش ياقوت را از آبروي خود آتش به سر انداختن و با كيفيت غبار راهش 
 ابجد خواناِن دفتر معرفتش خط جوهر بر لوح آينة عقول  ابجد خواناِن دفتر معرفتش خط جوهر بر لوح آينة عقول  ابجد خواناِن دفتر معرفتش خط جوهر بر لوح آينة عقول  ابجد خواناِن دفتر معرفتش خط جوهر بر لوح آينة عقول  در دبستان در دبستان در دبستان در دبستان....رنِگ گل را شيشة طراوت تسليم خارا شناختنرنِگ گل را شيشة طراوت تسليم خارا شناختنرنِگ گل را شيشة طراوت تسليم خارا شناختنرنِگ گل را شيشة طراوت تسليم خارا شناختن

و در عروج آباِد عجز پرستان پاية منزلتش نقش طاقت هالل بر لب بام سپهر صورت انگشت و در عروج آباِد عجز پرستان پاية منزلتش نقش طاقت هالل بر لب بام سپهر صورت انگشت و در عروج آباِد عجز پرستان پاية منزلتش نقش طاقت هالل بر لب بام سپهر صورت انگشت و در عروج آباِد عجز پرستان پاية منزلتش نقش طاقت هالل بر لب بام سپهر صورت انگشت » » » » نا انينا انينا انينا اني« « « « سرمشق اعتراف سرمشق اعتراف سرمشق اعتراف سرمشق اعتراف 
ذارد و ذارد و ذارد و ذارد و ِم شهادت نبوتش آنقدر به نطق آموزي بي زبانان نپرداخته كه سنگ را برنگ آينة بيجوهر گويائي وا گِم شهادت نبوتش آنقدر به نطق آموزي بي زبانان نپرداخته كه سنگ را برنگ آينة بيجوهر گويائي وا گِم شهادت نبوتش آنقدر به نطق آموزي بي زبانان نپرداخته كه سنگ را برنگ آينة بيجوهر گويائي وا گِم شهادت نبوتش آنقدر به نطق آموزي بي زبانان نپرداخته كه سنگ را برنگ آينة بيجوهر گويائي وا گلّلّلّلّمعمعمعمع. . . . حيرانيحيرانيحيرانيحيراني

معاون فضل مروتش دستي بر سِر افتادگان نكشيده كه سايه را چون آفتاب از خاك بر ندارد در آتش نشسته هاي معاون فضل مروتش دستي بر سِر افتادگان نكشيده كه سايه را چون آفتاب از خاك بر ندارد در آتش نشسته هاي معاون فضل مروتش دستي بر سِر افتادگان نكشيده كه سايه را چون آفتاب از خاك بر ندارد در آتش نشسته هاي معاون فضل مروتش دستي بر سِر افتادگان نكشيده كه سايه را چون آفتاب از خاك بر ندارد در آتش نشسته هاي 
خجالت اعمال را ياد جبهه عرقناكش سر از جيب كوثر كشيدن و سيه روزان شبستان ندامت را انديشة لعل تبسـّم خجالت اعمال را ياد جبهه عرقناكش سر از جيب كوثر كشيدن و سيه روزان شبستان ندامت را انديشة لعل تبسـّم خجالت اعمال را ياد جبهه عرقناكش سر از جيب كوثر كشيدن و سيه روزان شبستان ندامت را انديشة لعل تبسـّم خجالت اعمال را ياد جبهه عرقناكش سر از جيب كوثر كشيدن و سيه روزان شبستان ندامت را انديشة لعل تبسـّم 

متش بهشت نجات را تمام اميد و مردوِد ابد به مطالعة متش بهشت نجات را تمام اميد و مردوِد ابد به مطالعة متش بهشت نجات را تمام اميد و مردوِد ابد به مطالعة متش بهشت نجات را تمام اميد و مردوِد ابد به مطالعة پرورش در كار صبح خراميدن، مأيوس ازل به تقرير آيات رحپرورش در كار صبح خراميدن، مأيوس ازل به تقرير آيات رحپرورش در كار صبح خراميدن، مأيوس ازل به تقرير آيات رحپرورش در كار صبح خراميدن، مأيوس ازل به تقرير آيات رح
        ::::تذكرة شفاعتش شاهد مقبولئ جاويدتذكرة شفاعتش شاهد مقبولئ جاويدتذكرة شفاعتش شاهد مقبولئ جاويدتذكرة شفاعتش شاهد مقبولئ جاويد
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  ص

        به جهان خاِك درش افسِر ماستبه جهان خاِك درش افسِر ماستبه جهان خاِك درش افسِر ماستبه جهان خاِك درش افسِر ماست
        پيروانيم چه هستي چه عدمپيروانيم چه هستي چه عدمپيروانيم چه هستي چه عدمپيروانيم چه هستي چه عدم

        

        در عدم ساية او بر سِر ماستدر عدم ساية او بر سِر ماستدر عدم ساية او بر سِر ماستدر عدم ساية او بر سِر ماست 
        دين احمد همه جا رهبِر ماستدين احمد همه جا رهبِر ماستدين احمد همه جا رهبِر ماستدين احمد همه جا رهبِر ماست

        

رنگينئ بهاِر كمال گلگونه رنگينئ بهاِر كمال گلگونه رنگينئ بهاِر كمال گلگونه رنگينئ بهاِر كمال گلگونه . . . . ششششمطلع بياِض وحدت  پرتو آفتاب جبينش، سواِد ديوان كثرت گيسوي عنبرينمطلع بياِض وحدت  پرتو آفتاب جبينش، سواِد ديوان كثرت گيسوي عنبرينمطلع بياِض وحدت  پرتو آفتاب جبينش، سواِد ديوان كثرت گيسوي عنبرينمطلع بياِض وحدت  پرتو آفتاب جبينش، سواِد ديوان كثرت گيسوي عنبرين
     ميزان تأمِل انصاف ميزان تأمِل انصاف ميزان تأمِل انصاف ميزان تأمِل انصاف،،،، امـّا بعد امـّا بعد امـّا بعد امـّا بعد.... تصوِر اصحاب وصاِل او تصوِر اصحاب وصاِل او تصوِر اصحاب وصاِل او تصوِر اصحاب وصاِل او∗∗∗∗او، آرايِش انجمِن تحقيق آئينة ردستاو، آرايِش انجمِن تحقيق آئينة ردستاو، آرايِش انجمِن تحقيق آئينة ردستاو، آرايِش انجمِن تحقيق آئينة ردستآل آل آل آل پرسِت انديشة رنِگ پرسِت انديشة رنِگ پرسِت انديشة رنِگ پرسِت انديشة رنِگ 

فَِس صبح ناگزير اظهار ضعيفي است و شعلة هر فَِس صبح ناگزير اظهار ضعيفي است و شعلة هر فَِس صبح ناگزير اظهار ضعيفي است و شعلة هر فَِس صبح ناگزير اظهار ضعيفي است و شعلة هر  منحرف تغافل مباد كه ريشة هر نهال در بدايت نشو و نما چون ن منحرف تغافل مباد كه ريشة هر نهال در بدايت نشو و نما چون ن منحرف تغافل مباد كه ريشة هر نهال در بدايت نشو و نما چون ن منحرف تغافل مباد كه ريشة هر نهال در بدايت نشو و نما چون نسنجاِنسنجاِنسنجاِنسنجاِن
 سخن يعني نهاِل گلشِن طبيعت تا از رشحات سحاِب  سخن يعني نهاِل گلشِن طبيعت تا از رشحات سحاِب  سخن يعني نهاِل گلشِن طبيعت تا از رشحات سحاِب  سخن يعني نهاِل گلشِن طبيعت تا از رشحات سحاِب .... قامت آرائي چون ماه نو بي اختيار عرِض نحيفي قامت آرائي چون ماه نو بي اختيار عرِض نحيفي قامت آرائي چون ماه نو بي اختيار عرِض نحيفي قامت آرائي چون ماه نو بي اختيار عرِض نحيفيكمال در آغازكمال در آغازكمال در آغازكمال در آغاز

فكر به امتداد آبياري هاي رواني طبع ريشة عبارت در زمين متانت استوار نكند گلهاي معني در نظر امتياز بهارفكر به امتداد آبياري هاي رواني طبع ريشة عبارت در زمين متانت استوار نكند گلهاي معني در نظر امتياز بهارفكر به امتداد آبياري هاي رواني طبع ريشة عبارت در زمين متانت استوار نكند گلهاي معني در نظر امتياز بهارطبعان طبعان طبعان طبعان     فكر به امتداد آبياري هاي رواني طبع ريشة عبارت در زمين متانت استوار نكند گلهاي معني در نظر امتياز بهار
فاس و اوقات عروِج كمال نگيرد پرتِو مضامين در چشم فاس و اوقات عروِج كمال نگيرد پرتِو مضامين در چشم فاس و اوقات عروِج كمال نگيرد پرتِو مضامين در چشم فاس و اوقات عروِج كمال نگيرد پرتِو مضامين در چشم دستة رنگيني نمي بندد و شعلة ادراك تا به دامن زدن مروحة اندستة رنگيني نمي بندد و شعلة ادراك تا به دامن زدن مروحة اندستة رنگيني نمي بندد و شعلة ادراك تا به دامن زدن مروحة اندستة رنگيني نمي بندد و شعلة ادراك تا به دامن زدن مروحة ان

اعتباِر خورشيداعتباِر خورشيداعتباِر خورشيدنگاهان به فروِغ قبول نمي پيوندد، نگاهان به فروِغ قبول نمي پيوندد، نگاهان به فروِغ قبول نمي پيوندد، نگاهان به فروِغ قبول نمي پيوندد،اعتباِر خورشيد         
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         نخورد نخورد نخورد نخورد٥٥٥٥تا كس يك عمر نشتِر كدتا كس يك عمر نشتِر كدتا كس يك عمر نشتِر كدتا كس يك عمر نشتِر كد

        از عالِم آياِت زبور است اينجااز عالِم آياِت زبور است اينجااز عالِم آياِت زبور است اينجااز عالِم آياِت زبور است اينجا
        

        مشكل كه بيانش لطمة رد نخوردمشكل كه بيانش لطمة رد نخوردمشكل كه بيانش لطمة رد نخوردمشكل كه بيانش لطمة رد نخورد 
        آن نغمه كه برگوِش كسي بد نخوردآن نغمه كه برگوِش كسي بد نخوردآن نغمه كه برگوِش كسي بد نخوردآن نغمه كه برگوِش كسي بد نخورد

        

 تحرير در زمين اين اوراق دوانيده است و برگ شاخسار سطر گرديده،  تحرير در زمين اين اوراق دوانيده است و برگ شاخسار سطر گرديده،  تحرير در زمين اين اوراق دوانيده است و برگ شاخسار سطر گرديده،  تحرير در زمين اين اوراق دوانيده است و برگ شاخسار سطر گرديده، الجرم نتايج افكاري چند كه ريشةالجرم نتايج افكاري چند كه ريشةالجرم نتايج افكاري چند كه ريشةالجرم نتايج افكاري چند كه ريشة
 هر جا مدح و ذمي به سلك  هر جا مدح و ذمي به سلك  هر جا مدح و ذمي به سلك  هر جا مدح و ذمي به سلك .... است انفعال قصور دربار و خجلت جهل مركب در كنار است انفعال قصور دربار و خجلت جهل مركب در كنار است انفعال قصور دربار و خجلت جهل مركب در كنار است انفعال قصور دربار و خجلت جهل مركب در كنار))))بيدلبيدلبيدلبيدل((((اكثر از ابجده هاي مشِق اكثر از ابجده هاي مشِق اكثر از ابجده هاي مشِق اكثر از ابجده هاي مشِق 

هاي هاي هاي هاي رقم پيوسته باشد ماحصل اختالفهاي صحبت فهميدنيست و هر كجا هذيان دامن تقرير شكسته به مقتضيات خوابرقم پيوسته باشد ماحصل اختالفهاي صحبت فهميدنيست و هر كجا هذيان دامن تقرير شكسته به مقتضيات خوابرقم پيوسته باشد ماحصل اختالفهاي صحبت فهميدنيست و هر كجا هذيان دامن تقرير شكسته به مقتضيات خوابرقم پيوسته باشد ماحصل اختالفهاي صحبت فهميدنيست و هر كجا هذيان دامن تقرير شكسته به مقتضيات خواب
آدمي را تا مطالعة قفاي زانو در يافتن النفات اين هرزه مشتقيها ناچاريست و تا معماي الفت تنهائي را آدمي را تا مطالعة قفاي زانو در يافتن النفات اين هرزه مشتقيها ناچاريست و تا معماي الفت تنهائي را آدمي را تا مطالعة قفاي زانو در يافتن النفات اين هرزه مشتقيها ناچاريست و تا معماي الفت تنهائي را آدمي را تا مطالعة قفاي زانو در يافتن النفات اين هرزه مشتقيها ناچاريست و تا معماي الفت تنهائي را . . . . غفلت وارسيدنغفلت وارسيدنغفلت وارسيدنغفلت وارسيدن

        ....شگافتن ميل اين رس ها بي اختياريشگافتن ميل اين رس ها بي اختياريشگافتن ميل اين رس ها بي اختياريشگافتن ميل اين رس ها بي اختياري
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        بيدل مارا هرزه درائي شأن نيستبيدل مارا هرزه درائي شأن نيستبيدل مارا هرزه درائي شأن نيستبيدل مارا هرزه درائي شأن نيست
        زين دست كالمي كه ز ما مي شنويزين دست كالمي كه ز ما مي شنويزين دست كالمي كه ز ما مي شنويزين دست كالمي كه ز ما مي شنوي

        

        مدح مير و ستايش سلطان نيستمدح مير و ستايش سلطان نيستمدح مير و ستايش سلطان نيستمدح مير و ستايش سلطان نيست 
        خدمِت ياران، نيستخدمِت ياران، نيستخدمِت ياران، نيستخدمِت ياران، نيستغير از ايثاِر غير از ايثاِر غير از ايثاِر غير از ايثاِر 

        

 قابليت بار نداشتند و در حديقة كمال جز عرق انفعال تخمي نمي  قابليت بار نداشتند و در حديقة كمال جز عرق انفعال تخمي نمي  قابليت بار نداشتند و در حديقة كمال جز عرق انفعال تخمي نمي  قابليت بار نداشتند و در حديقة كمال جز عرق انفعال تخمي نمي هرچند اين بيطراوتان در گلشن معانِيهرچند اين بيطراوتان در گلشن معانِيهرچند اين بيطراوتان در گلشن معانِيهرچند اين بيطراوتان در گلشن معانِي        
كاشتند، به حقوق توجهي كه بهاركاشتند، به حقوق توجهي كه بهاركاشتند، به حقوق توجهي كه بهارچمن طراز چمن طراز چمن طراز چمن طراز      پيراي فكر در تربيت انتظام آنها فصلي با آب و رنگ خيال جوشيده بود و پيراي فكر در تربيت انتظام آنها فصلي با آب و رنگ خيال جوشيده بود و پيراي فكر در تربيت انتظام آنها فصلي با آب و رنگ خيال جوشيده بود و پيراي فكر در تربيت انتظام آنها فصلي با آب و رنگ خيال جوشيده بود وكاشتند، به حقوق توجهي كه بهار

وقتي عرق از جبين چكيده، عذار ساده رويان اوراق نيز عمري از موج وقتي عرق از جبين چكيده، عذار ساده رويان اوراق نيز عمري از موج وقتي عرق از جبين چكيده، عذار ساده رويان اوراق نيز عمري از موج وقتي عرق از جبين چكيده، عذار ساده رويان اوراق نيز عمري از موج خامه را چون رگ ابر در سعي تربيت شان خامه را چون رگ ابر در سعي تربيت شان خامه را چون رگ ابر در سعي تربيت شان خامه را چون رگ ابر در سعي تربيت شان 
سطورشان با خيال خط توهم توامي داشت و بياِض ديدة صفحات هيچمدان از سواد نقاط شان سهو القلم مردمي مي سطورشان با خيال خط توهم توامي داشت و بياِض ديدة صفحات هيچمدان از سواد نقاط شان سهو القلم مردمي مي سطورشان با خيال خط توهم توامي داشت و بياِض ديدة صفحات هيچمدان از سواد نقاط شان سهو القلم مردمي مي سطورشان با خيال خط توهم توامي داشت و بياِض ديدة صفحات هيچمدان از سواد نقاط شان سهو القلم مردمي مي 

ط تأمل ط تأمل ط تأمل ط تأمل  مطالعة سرخ مطالعة سرخ مطالعة سرخ مطالعة سرخ.... آهنگي آهنگي آهنگي آهنگي عجز عجز عجز عجزنگاشت، و بالفعل از ضعِف متانت متحير شكسته رنگي اند و از سستي عبارت معترِفنگاشت، و بالفعل از ضعِف متانت متحير شكسته رنگي اند و از سستي عبارت معترِفنگاشت، و بالفعل از ضعِف متانت متحير شكسته رنگي اند و از سستي عبارت معترِفنگاشت، و بالفعل از ضعِف متانت متحير شكسته رنگي اند و از سستي عبارت معترِف
ت بپوشد و از داراالمِن تسليم در سعي اخراج شان كوشد، در مصطبة وفا پيماياِن ت بپوشد و از داراالمِن تسليم در سعي اخراج شان كوشد، در مصطبة وفا پيماياِن ت بپوشد و از داراالمِن تسليم در سعي اخراج شان كوشد، در مصطبة وفا پيماياِن ت بپوشد و از داراالمِن تسليم در سعي اخراج شان كوشد، در مصطبة وفا پيماياِن وووونپسنديد كه نقطه وار چشم مرونپسنديد كه نقطه وار چشم مرونپسنديد كه نقطه وار چشم مرونپسنديد كه نقطه وار چشم مرو

مشرِب اخالق كدورِت احوال درد محك صافي هاي مل است و در محكمة عدل آشنايان مذهِب وفاق درشتي هاي زبان مشرِب اخالق كدورِت احوال درد محك صافي هاي مل است و در محكمة عدل آشنايان مذهِب وفاق درشتي هاي زبان مشرِب اخالق كدورِت احوال درد محك صافي هاي مل است و در محكمة عدل آشنايان مذهِب وفاق درشتي هاي زبان مشرِب اخالق كدورِت احوال درد محك صافي هاي مل است و در محكمة عدل آشنايان مذهِب وفاق درشتي هاي زبان 

                                                 
 ت خوانده نشد؟؟اينجا درس ∗
  ؟؟:  نشتر كد  ٥
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اي آينة اي آينة اي آينة اي آينة ففففبر صبر صبر صبر ص    ودودودودددددرة لطافت آب گيسوي پراگنده است و پيچ و تاب رة لطافت آب گيسوي پراگنده است و پيچ و تاب رة لطافت آب گيسوي پراگنده است و پيچ و تاب رة لطافت آب گيسوي پراگنده است و پيچ و تاب  اينجا ناهمواري موج بر چه اينجا ناهمواري موج بر چه اينجا ناهمواري موج بر چه اينجا ناهمواري موج بر چه....خاِر گواه نزاكت طبع گلخاِر گواه نزاكت طبع گلخاِر گواه نزاكت طبع گلخاِر گواه نزاكت طبع گل
ت داشت و سرو را به ت داشت و سرو را به ت داشت و سرو را به ت داشت و سرو را به وووو آبياري انفعال مرو آبياري انفعال مرو آبياري انفعال مرو آبياري انفعال مرو،،،، بيد را به جرم بي حاصلي از حاشية گلشن محروم داشتن بيد را به جرم بي حاصلي از حاشية گلشن محروم داشتن بيد را به جرم بي حاصلي از حاشية گلشن محروم داشتن بيد را به جرم بي حاصلي از حاشية گلشن محروم داشتن....شمع نقاب جوهر افگندهشمع نقاب جوهر افگندهشمع نقاب جوهر افگندهشمع نقاب جوهر افگنده

خطاي بي بري از سواد چمن بيرون راندن عخطاي بي بري از سواد چمن بيرون راندن عخطاي بي بري از سواد چمن بيرون راندن عتان با مايه داراِن گوهِر تان با مايه داراِن گوهِر تان با مايه داراِن گوهِر تان با مايه داراِن گوهِر ناچار ربِط اين بي بضاعناچار ربِط اين بي بضاعناچار ربِط اين بي بضاعناچار ربِط اين بي بضاع. . . . لم سرنگوني انصاف مي افراشتلم سرنگوني انصاف مي افراشتلم سرنگوني انصاف مي افراشتلم سرنگوني انصاف مي افراشتخطاي بي بري از سواد چمن بيرون راندن ع
كمال از شعبه هاي ضرورت وفاق فهميد و اختالط اين افسردگان با تازه روياِن چمِن خيال از پاس ناموس وفاق اتفاق كمال از شعبه هاي ضرورت وفاق فهميد و اختالط اين افسردگان با تازه روياِن چمِن خيال از پاس ناموس وفاق اتفاق كمال از شعبه هاي ضرورت وفاق فهميد و اختالط اين افسردگان با تازه روياِن چمِن خيال از پاس ناموس وفاق اتفاق كمال از شعبه هاي ضرورت وفاق فهميد و اختالط اين افسردگان با تازه روياِن چمِن خيال از پاس ناموس وفاق اتفاق 

اثر اين اوراق خزاني را تشريف دفتر گل ارزاني فرمايند و به تأمل خورشيد نظر اين شبستان اثر اين اوراق خزاني را تشريف دفتر گل ارزاني فرمايند و به تأمل خورشيد نظر اين شبستان اثر اين اوراق خزاني را تشريف دفتر گل ارزاني فرمايند و به تأمل خورشيد نظر اين شبستان اثر اين اوراق خزاني را تشريف دفتر گل ارزاني فرمايند و به تأمل خورشيد نظر اين شبستان      و هرگاه به مطالعة بهار و هرگاه به مطالعة بهار و هرگاه به مطالعة بهار و هرگاه به مطالعة بهار....انديشيدانديشيدانديشيدانديشيد
رأفت ستاري خطاهاي رأفت ستاري خطاهاي رأفت ستاري خطاهاي رأفت ستاري خطاهاي ه ه ه ه  مزين انوار سعادت نمايند، به مشاهدة خاشاك نظر التفات از سير گلها دريغ ندارند و ب مزين انوار سعادت نمايند، به مشاهدة خاشاك نظر التفات از سير گلها دريغ ندارند و ب مزين انوار سعادت نمايند، به مشاهدة خاشاك نظر التفات از سير گلها دريغ ندارند و ب مزين انوار سعادت نمايند، به مشاهدة خاشاك نظر التفات از سير گلها دريغ ندارند و بظلماني راظلماني راظلماني راظلماني را

سخن را چون صورت سخن ناديده انگارند و در هر رنگ سياهي لشكر سخن تصور فرمودنست و بر نيل بناگوش معني هم سخن را چون صورت سخن ناديده انگارند و در هر رنگ سياهي لشكر سخن تصور فرمودنست و بر نيل بناگوش معني هم سخن را چون صورت سخن ناديده انگارند و در هر رنگ سياهي لشكر سخن تصور فرمودنست و بر نيل بناگوش معني هم سخن را چون صورت سخن ناديده انگارند و در هر رنگ سياهي لشكر سخن تصور فرمودنست و بر نيل بناگوش معني هم 
        ....جلِت هرزه بياني مبينادجلِت هرزه بياني مبينادجلِت هرزه بياني مبينادجلِت هرزه بياني مبينادچشم تأمل گشودن، اگر وعظي بي اثر عبرتي مباد و گر هزليست خچشم تأمل گشودن، اگر وعظي بي اثر عبرتي مباد و گر هزليست خچشم تأمل گشودن، اگر وعظي بي اثر عبرتي مباد و گر هزليست خچشم تأمل گشودن، اگر وعظي بي اثر عبرتي مباد و گر هزليست خ
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        بيدل در نسخة رموز اشعاربيدل در نسخة رموز اشعاربيدل در نسخة رموز اشعاربيدل در نسخة رموز اشعار
        هشدار كه در نظِم وجود انسانهشدار كه در نظِم وجود انسانهشدار كه در نظِم وجود انسانهشدار كه در نظِم وجود انسان

 

        عيبم نكني به نكته هاي بيكارعيبم نكني به نكته هاي بيكارعيبم نكني به نكته هاي بيكارعيبم نكني به نكته هاي بيكار 
        چون ناخن و موست عضِو بيحس بسيارچون ناخن و موست عضِو بيحس بسيارچون ناخن و موست عضِو بيحس بسيارچون ناخن و موست عضِو بيحس بسيار

 

  ��ل
         يك دست كم دارد يك دست كم دارد يك دست كم دارد يك دست كم داردييييمگو اين نسخه طوِر معنمگو اين نسخه طوِر معنمگو اين نسخه طوِر معنمگو اين نسخه طوِر معن

        صالي عام مي آيد به گوش از ساِز اين محفلصالي عام مي آيد به گوش از ساِز اين محفلصالي عام مي آيد به گوش از ساِز اين محفلصالي عام مي آيد به گوش از ساِز اين محفل
        ِت پيرانِت پيرانِت پيرانِت پيران خدم خدم خدم خدم٦٦٦٦ادب هرجا معين كرده نزِلادب هرجا معين كرده نزِلادب هرجا معين كرده نزِلادب هرجا معين كرده نزِل

        خِم ابرو شکسِت زلِف نيز آرايش است اينجاخِم ابرو شکسِت زلِف نيز آرايش است اينجاخِم ابرو شکسِت زلِف نيز آرايش است اينجاخِم ابرو شکسِت زلِف نيز آرايش است اينجا
        به چشِم هوش اگر اسراِر اين آئينه دريابيبه چشِم هوش اگر اسراِر اين آئينه دريابيبه چشِم هوش اگر اسراِر اين آئينه دريابيبه چشِم هوش اگر اسراِر اين آئينه دريابي
        من اين نقشي كه مي بندم به قدرت نيست پيوندممن اين نقشي كه مي بندم به قدرت نيست پيوندممن اين نقشي كه مي بندم به قدرت نيست پيوندممن اين نقشي كه مي بندم به قدرت نيست پيوندم
        نوشتم آنچه دل فرمود، خواندم هرچه پيش آمدنوشتم آنچه دل فرمود، خواندم هرچه پيش آمدنوشتم آنچه دل فرمود، خواندم هرچه پيش آمدنوشتم آنچه دل فرمود، خواندم هرچه پيش آمد

        م فهميدنم فهميدنم فهميدنم فهميدنييييز تحريرم توان كيفيـِّت تسلز تحريرم توان كيفيـِّت تسلز تحريرم توان كيفيـِّت تسلز تحريرم توان كيفيـِّت تسل
        نفس تا هست فرماِن هوسها بايدم بردننفس تا هست فرماِن هوسها بايدم بردننفس تا هست فرماِن هوسها بايدم بردننفس تا هست فرماِن هوسها بايدم بردن

        دانستم، كدورت را صفا ديدمدانستم، كدورت را صفا ديدمدانستم، كدورت را صفا ديدمدانستم، كدورت را صفا ديدمزيان را سود زيان را سود زيان را سود زيان را سود 
        

        تو خارج نغمه ئي ساِز سخن صد زير و بم داردتو خارج نغمه ئي ساِز سخن صد زير و بم داردتو خارج نغمه ئي ساِز سخن صد زير و بم داردتو خارج نغمه ئي ساِز سخن صد زير و بم دارد 
        قدح بهِر گدا چيده است و جام از بهِر جم داردقدح بهِر گدا چيده است و جام از بهِر جم داردقدح بهِر گدا چيده است و جام از بهِر جم داردقدح بهِر گدا چيده است و جام از بهِر جم دارد
        رعايت كردگان رغبِت اطفال هم داردرعايت كردگان رغبِت اطفال هم داردرعايت كردگان رغبِت اطفال هم داردرعايت كردگان رغبِت اطفال هم دارد
            نه تنها حسن قامت را به رعنائي علم داردنه تنها حسن قامت را به رعنائي علم داردنه تنها حسن قامت را به رعنائي علم داردنه تنها حسن قامت را به رعنائي علم دارد
        صفا و جوهر و زنگار چشمك ها بهم داردصفا و جوهر و زنگار چشمك ها بهم داردصفا و جوهر و زنگار چشمك ها بهم داردصفا و جوهر و زنگار چشمك ها بهم دارد

زباِن حيرتزباِن حيرتزباِن حيرتدارد دارد دارد دارد انشايم به موهومي قسم انشايم به موهومي قسم انشايم به موهومي قسم انشايم به موهومي قسمزباِن حيرت         
        مرا بي اختياري ها به خجلت متهم داردمرا بي اختياري ها به خجلت متهم داردمرا بي اختياري ها به خجلت متهم داردمرا بي اختياري ها به خجلت متهم دارد
        غروِر كاتب اينجا سرنگوني تا قلم داردغروِر كاتب اينجا سرنگوني تا قلم داردغروِر كاتب اينجا سرنگوني تا قلم داردغروِر كاتب اينجا سرنگوني تا قلم دارد
        به هر رنگي كه خواهي گردِن مزدور خم داردبه هر رنگي كه خواهي گردِن مزدور خم داردبه هر رنگي كه خواهي گردِن مزدور خم داردبه هر رنگي كه خواهي گردِن مزدور خم دارد

         خط در عدم دارد خط در عدم دارد خط در عدم دارد خط در عدم دارد،،،،سواد نسخة كم فرصتانسواد نسخة كم فرصتانسواد نسخة كم فرصتانسواد نسخة كم فرصتان
        

        تميِز خوب و زشتم سوخت ذوِق سرخوشي بيدلتميِز خوب و زشتم سوخت ذوِق سرخوشي بيدلتميِز خوب و زشتم سوخت ذوِق سرخوشي بيدلتميِز خوب و زشتم سوخت ذوِق سرخوشي بيدل
   مخمور آنچه يابد مغتنم دارد مخمور آنچه يابد مغتنم دارد مخمور آنچه يابد مغتنم دارد مخمور آنچه يابد مغتنم دارد،،،،ردردردردُز صاف و دز صاف و دز صاف و دز صاف و د
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